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چنــد روز پیــش بیســت و ســوم بهمــن مــاه هــزار و
ســیصد و نــود و هشــت مصــادف بــا ســالروز تأســیس
آسایشــگاه دختــران آفتاب بود .چند روز اســت کــه وارد
بیســتمین ســال فعالیــت خــود شــده ایــم .نوزده ســال
تمــام بــا هــم بــوده ایــم و شــما عزیــزان هــم در تمــام
ایــن ســال هــا همــراه مــا بــوده ایــد .در طــول همــه ی
ایــن ســال هــا بــا شــادی هــا و غمهــای هــم همــراه
بــوده ایــم ،هــم در لحظــات و روزهــای خــوب فراوانــی
کــه داشــته ایــم و هــم در ســاعات و لحظه هــای ناگوار
پشــت هــم بــوده و ســعی کردهایــم بهتریــن خدمــات
را بــه ایــن دختــران خــوب کــه بدســت مــا ســپرده
شــدهاند ارائــه دهیــم .حــال کــه بــه اینجــا رســیده ایــم
عــزم مــا بــر ادامــه ی فعالیــت و مانــدن بیــش از پیــش
شــده و مطمئــن هســتیم که شــما خواننــدگان گرامی
هــم در ایــن موضــوع بــا مــا هــم عقیــده ایــد.
متأســفانه شــرایط اقتصــادی حاکــم بــر جامعــه
ایــن روزهــای مــا بســیار ســخت شــده ولــی تاکنــون
نگذاشــتهایم کــه خللــی در برنامــه هــای روزمــره ایجاد
شــود خصوصــا در آنچــه کــه بــه رفــاه و امنیــت و
آســایش و تغذیــه و برنامــه های ضــروری بــرای تقویت
روحیــه مددجویانمــان مربــوط اســت این همــه را بیش
از آن کــه حاصــل برنامــه ریــزی هــا و طرحهــای خــود

بدانیــم مدیــون محبــت هــا و حمایــت هــای بیدریــغ
و جانانــه شــما در طــول همــه ی ســال هــای گذشــته
مــی دانیــم .هــر جــا کــه نیــاز داشــتیم شــما عزیــزان
بــه یــاری مــا آمــده و بــا راهنمایی هــای و کمــک های
شــما مشــکالت را برطــرف نمــوده ایــم .ایــده هــای
خــاق و نوآورانــه بســیاری کــه از جانــب شــما عزیــزان
ارائــه شــده بــکار گرفتــه شــده و با بــه ثمر رســیدن آن
مشــکلی از مشــکالت بســیار مــا برطــرف شــده اســت.
در ادامــه کار هــم ایــن ارتبــاط دو طرفــه را حتمــا و
بهتــر از قبــل ادامــه خواهیــم داد تــا موانــع موجــود بــر
ســرراهمان را یکــی یکــی از پیــش رو برداریــم.
یکــی از راه هــای ارتبــاط بــا شــما خواننــدگان
گرامــی کــه در طــول همــه ی ســال هــای فعالیــت
خــود از آن اســتفاده مــی کردیــم انتشــار مجلــه ی پیام
مهــرورزان بــوده کــه ایــن شــماره آخریــن شــماره ی
آن در ســال هجدهــم فعالیتــش اســت .متأســفانه ایــن
روزهــا هزینــه چــاپ کاغذی نشــریه کمر شــکن شــده
اســت و ادامــه ی ایــن روش بــرای مــا مقــدور و بــه
صــاح نیســت ،ولــی از طــرف دیگــر از دســت دادن این
کانــال ارتباطــی بــرای مــا بســیار درد آور و حــزن انگیز

اســت کــه نــوزده ســال ارتبــاط تنگاتنــگ را بــه یکباره
از دســت بدهیــم .لــذا تصمیــم بــر آن گرفته شــد که از
این شــماره نشــریه را با اســتفاده از فضاهــای دیجیتالی
و مجــازی منتشــر نماییــم تــا ضمــن جلوگیــری از
پرداخــت هزینههــای چــاپ و کاغــذ ارتبــاط خــود را بــا
شــما حفــظ نمــوده و هــم شــما بتوانید بســیار آســانتر
بازخوردهــای خــود را بــرای مــا منعکــس نمــوده و ما را
در ادامــه ی راه و پربارتــر کــردن ایــن نشــریه و حتــی
کــم کــردن هزینه هــای دیگــر مؤسســه یــاری نمایید.
در پایــان ضمــن اهــداء شــادباش هــای
بیکــران خــود بــه مناســبت آغــاز ســال 1399
آرزومنــدم که ســال نــو ســالی همراه با شــادی
و تندرســتی و پیــروزی و موفقیت همــه ی مردم
ایــران بــه ویــژه شــما خواننــده ی گرامــی و
دوســت داشــتنی بــوده و مــا و مددجویــان را
تنهــا نگذاشــته و بیــش از ســال هــای گذشــته
بــه یاریمــان بشــتابید کــه بســیار نیازمنــد آن
هســتیم .در پنــاه خــدا باشــید و بــه یــاد او که
بســیار مهربــان و بخشــنده اســت.

 12آذر ماه روز جهانی معلولین
هــر ســاله روز  12آذر کــه مصــادف بــا روز جهانــی معلولیــن اســت باعــث مــی
شــود کــه حــال و هــوای ویــژه ای بــر آسایشــگاه ما بگذرد .شــور و شــوق همــکاران
و مددجویــان بیشــتر شــود ،چــرا کــه بــا مــرور ســال هــای گذشــته مشــخص
اســت کــه حتمــا عــده ی زیــادی جهــت شــادباش ایــن روز بــه دیــدار کارکنــان و
مددجویــان خواهند آمد .ســالن های آسایشــگاه توســط همــکاران و انجمــن بانوان
نیکــوکار تزئیــن مــی گــردد و نمونــه ی کارهــای هنــری مددجویــان بــه نمایــش
گذاشــته مــی شــود .گــروه هــای هنــری هــم طبــق روال بصــورت خودجــوش بــه
جمــع اضافــه شــده و بــا اجــرای برنامــه های شــاد و مفــرح در برنامــه های ایــن روز
مشــارکت مــی ورزنــد .کــم کــم نوبــت بازدیدکننــدگان گرامــی می رســد .امســال
و طبــق روال ســال هــای گذشــته اولیــن گــروه بازدیدکننــدگان کارکنــان محتــرم
بازنشســته و شــاغل بانــک ملــی شــعبه هــای ســبزوار و مدیــر و کارکنــان اداره
محتــرم بهزیســتی بودنــد که بیــن مددجویــان حضور پیــدا کردنــد .پــس از بازدید
در جلســه ای کــه در دفتــر مدیــر عامــل بــا حضــور مهمانــان برگــزار گردیــد آقــای
بلوکــی بــه مهمانــان خــوش آمــد گفتــه و از آن ها تشــکر نمود .ســپس عــده ای از
کارکنــان شــعب بانک صــادرات در ســبزوار و رئیس و معــاون و چندتــن از کارکنان
محتــرم اداره ثبــت احــوال در آسایشــگاه حضــور پیــدا کردنــد.
نماینــدگان گــروه کــوه پیمایــی همنــورد از دیگــر عزیزانــی بودنــد کــه از
آسایشــگاه بازدیــد نمودنــد .زحمــت تهیــه کیــک مخصــوص ایــن روز را هــم ایــن
عزیــزان بــه عهــده گرفتــه بودنــد.
نماینــدگان کارکنــان فــداکار ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی ســبزوار

گزارش یک رویداد
هــم طبــق معمــول ســال هــای گذشــته در جمع مــا حضور پیــدا کردنــد و همگی
بــا حضــور در جشــن و پایکوبــی مددجویانمــان لحظــات خوشــی را بــرای آنــان
بوجــود آوردنــد .حضــور هنرمنــد عزیــز شــهرمان آقــای اصغــر فــاح هــم بــه
شــیرینی جشــن افــزوده بــود.
همــکاران شــاغل در شــهرداری ســبزوار نیــز از جملــه مهمانــان عزیــز بعــدی
بودنــد.
نماینــدگان محتــرم نیــروی انتظامــی ســبزوار نیــز رونــق بخــش جشــن روز
جهانــی معلولیــن شــدند.
حضــور رئیــس محتــرم اداره آمــوزش و پــرورش ســبزوار و جمعــی از معاونیــن و
همــکاران ایشــان در جمــع مددجویــان و دلجویــی از آنــان هم نشــان از اهمیت این
روز جهانــی نــزد آنــان داشــت .آن هــا بــا بازدید از قســمت های مختلف آسایشــگاه
بــا اهــداء شــاخه هــای گل به دیــدار همــکاران و مــدد جویــان رفتنــد و مددجویان
مــا هــم بــا تقدیم عروســک هــای دســت ســاز خــود از آنــان سپاســگزاری نمودند.
انجمــن محتــرم بانــوان نیکــوکار کــه در تزئیــن آسایشــگاه هــم نقــش مؤثــری
داشــتند در ســر تــا ســر برنامــه هــای بازدیــد مشــارکت شــایانی داشــته و بــا
توضیحــات خــود بــه بانــوان عالقمنــد آگاهــی هــای الزم را بــه آن هــا تقدیــم
میکردنــد.
از زحمــات بســیار آنــان و حضــور همیشــگی و فعــال آنــان در کلیــه
امــور جــاری آسایشــگاه قدردانــی و تشــکر مــی گــردد.
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فرنگیــس بــا دســت هــای کوچکــش ،بخــار نشســته بــر روی شیشــه های
اطــاق را پــاک و آســمان را نــگاه کــرد ،آســمان هنــوز دلــش پــر بــود و دانــه
هــای بــرف رقــص کنــان بــر زمین مــی باریــد .او هفت ســال بیشــتر نداشــت.
دو ســه روز بــود کــه پشــت ســر هــم بــرف مــی آمــد ،روســتای کوهســتانی
زیــر بــرف ســه روزه حســابی ســفید پــوش شــده بــود هــر چنــد ســاعت یــک
بــار بایــد مردهــا بــه پشــت بــام رفتــه و بــا پــارو بــرف هــا را پــاک
مــی کردنــد و گرنــه معلــوم نبــود کــه خانه هــای قدیمــی و خشــتی و گلی
آن هــا بتوانــد زیــر ســنگینی بــرف هــا دوام بیــاورد ،دود ســفید مایل بــه رنگ
آبــی از دودکــش هــای همــه ی خانــه هــا بــه چشــم مــی خــورد ،رفــت و آمد
بســیار کــم شــده بــود ،فقــط زمانــی کســی را در حــال حرکــت مــی دیــدی
کــه بــه همــراه ســگش بــه ســمت آغــل هــای گوســفندان و حیوانــات اهلــی
مــی رفتنــد تــا به
آن هــا علوفــه ای داده و خبــری بگیرنــد ،صــدای بــرف زیــر پــای مــردم در
حــال گــذر ،خبــر از برفــی
پــر آب مــی داد ،رد پاهــا پــس از گذشــت چنــد دقیقــه پــر از بــرف مــی
شــد .در وســط ایــن
خانــه هــای کوچــک بــاغ بزرگــی دیــده مــی شــد کــه بــر پشــت بــام خانه
هــای داخــل آن دودکــش هــای زیــادی قــرار گرفتــه بــود .ایــن دودکــش های
متعــدد نشــان مــی داد کــه در داخــل ایــن بــاغ ،آدم هــای زیــادی زندگــی می
کننــد .بــزرگ ایــن خانه
آقــا جــون بــود کــه تمامــی بچــه هــای خــودش را در خانــه هــای ایــن
بــاغ ســاکن کــرده بــود .احمــد هــم یکــی از ســاکنین ایــن خانــه بــزرگ بــود
و فرنگیــس دختــرش بــا اینکــه ظاهــری زیبــا داشــت ولــی بقیــه ســاکنان آن
خانــه بــزرگ مــی گفتنــد کــه عقلــش آن چنــان کــه باید متناســب با ســنش
رشــد نکــرده بــود .بــرادر فرنگیــس هــم از او بزرگتــر بود و بــه همراه مادرشــان
چهــار نفــری در دو اتــاق مســتقل از ایــن بــاغ بــزرگ زندگــی می کردنــد .پس
از آنکــه فرنگیــس از تماشــای بــرف ها خســته شــد از مــادرش پرســید :تا کی
بــرف میــاد .مــادرش در حالــی کــه اصــا بــه گفتــه اش مطمئــن نبــود گفت:
بــه زودی بــرف قطــع مــی شــود .فرنگیــس زیــر لــب غرغــری کــرد و ســاکت
شــد ،بــا خــودش فکــر
مــی کــرد مگــر مــی شــود کــه شــب عیــد هــم بــرف بیایــد .چــون آن روز
آخریــن روز ســال بــود و
بعد از ظهر قرار بود که سال تحویل و عید نوروز آغاز شود.
بــاز هــم پشــت پنجــره رفــت .جــای دســت فرنگیــس کــه بــه شیشــه
کشــیده شــده بــود پــر از قطــرات آب بــود و بــه ســختی مــی شــد پشــت
پنجــره را دیــد ،دوبــاره دســت هــای کوچکــش را بــه شیشــه کشــید تــا بهتــر
بتوانــد بیــرون را ببینــد ،کالفــه و بــی حوصلــه بــود معمــوال ســال هــای قبــل
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در ایــن وقــت ســال بــرف نمــی باریــد و او در بیــرون از خانــه و داخــل بــاغ
بــه جســت و خیــز و بــازی مشــغول بــود .همیــن طــور غرغــر مــی کــرد،
مــادرش در حــال درســت کــردن صبحانــه بــود ،روغــن زرد کــه داغ شــد بــوی
مطبوعــی داخــل هــر دو اتــاق را پــر کــرد ،بــوی روغــن کــه بلند شــد کالفگی
فرنگیــس هــم بیشــتر شــد ،تــازه یــادش آمــد کــه گرســنه هــم هســت ،بــه
دنبــال مــادرش بــه راه افتــاد مــادر در حــال شکســتن تخــم مــرغ داخــل
ماهیتابــه بــود ،صــدای ریختــن تخــم مــرغ بــه داخــل روغــن داغ هــم صدایی
جالــب بــود کــه اشــتهای فرنگیس را بیشــتر تحریــک مــی کــرد .در حالی که
پــدرش بــرای چندمیــن بــار در دو ســه روز گذشــته بــرف پشــت بــام را پــارو
کــرده بــود ،ســر ســفره صبحانــه چهــار نفری نشســته و مــادر فرنگیــس چای
خــوش رنگــی از قــوری چینــی گل قرمــز بــاالی ســماور ذغالــی در اســتکان
هــای کمــر باریــک و نعلبکــی هــای چینــی بــا خــط هــای قرمــز و لبــه هــای
کنگــره ای ریختــه کــه در هــوای داخــل اتــاق بخــار مــی کــرد ،فرنگیس چند
حبــه قنــد از داخــل قنــدان برداشــته و داخــل اســتکان انداخــت و بــا قاشــق
بــه هــم زد .هــورت کشــیدن چــای داغ در آن هــوای برفــی کنــار پــدر و مــادر
و بــرادر حســابی حــال داد.
یــواش یــواش رفــت و آمــد هــای داخــل بــاغ بیشــتر و بیشــتر مــی شــد هر
کســی بــه کاری مشــغول بــود .آقــا جــون کــه ســال هــا بــود تنهــا شــده بــود
در خانــه ،بزرگــی مــی کــرد .بزرگــی کــردن هــم حســابی بــه او می آمــد کاله
دوره دار و کــت و شــلوار تمیــزش همیشــه بــه راه بــود .هــر چنــد موهــای ســر
و ســبیل کلفتــش ســفید شــده بود ولــی احتــرام و بزرگی بیشــتری بــه او می
داد .طنیــن صــداش از داخــل بــاغ مــی آمــد کــه بــه یکــی یکــی ســاکنین که
همگــی دختــر و پســر یــا عــروس و دامــاد و نــوه هــای او بودنــد دســتور مــی
داد بــه یکــی مــی گفــت :لحــاف کرســی را عــوض کــن ،چــادر شــب روی آن
را هــم عــوض کــن و ســفره مهمانــی را روی آن بنــداز .بــه دیگــری مــی گفت:
منقــل کرســی را بیــار و آتــش را خــوب قرمــز کن تــا دود نداشــته باشــد ،روی
آن خاکســتر بریــز .بــه آن یکــی مــی گفــت ظــرف هــای چینــی مــادر خــدا
بیامــرزت را از تــوی صندوقچــه اش در بیــاور و بشــور .بــه چهارمــی مــی گفت:
ســور و ســات هفــت ســین و لحظــه تحویــل ســال را جمــع و جــور کــن ،و
بیــار داخــل ظــرف هــای چینــی بگــذار و بچیــن روی کرســی .ســیب و ســبزه
وســنبل و قــرآن را هــم فرامــوش نکنــی هــا و...
هــر چــه بــه تحویــل ســال نزدیــک تــر مــی شــد ،رفــت و آمــد و جنــب
و جــوش اهالــی بــاغ هــم بیشــتر مــی شــد .مــادر فرنگیــس هــم بقچــه ی
لبــاس نــو دختــرش را جلــوش گذاشــت و کفش هــای نــوی را هم کــه برایش
خریــده بــود کنــار بقچــه قــرار داد .اول جــوراب هــای نــو را بــه پــای فرنگیــس
کــرد و بعــد یکــی یکــی همــه ی لبــاس هــای کهنــه ی او را بــا لباس نو شــب
عیــد عــوض کــرد .ســپس

دســت هــای گرمــش کــه آرامــش بســیاری بــه فرنگیــس مــی داد شــروع
کردنــد بــه درســت کــردن موهــای او و در آخــر بــا یــک گل ســر و یــک
روســری کــه هدیــه ی ویــژه ی آقــا جــون بــه فرنگیس بــود حســابی دخترش
را نــو نــوار کــرد و آمــاده رفتــن بــه دســت بوســی آقــا جــون.
آقــا جــون عالقــه ی خاصــی بــه فرنگیــس داشــت .اگر آقــا جون بــرای همه
ی اهالــی بــاغ لبــاس و کفــش عیــد تهیه کــرده بــود ،بــرای فرنگیس گل ســر
و روســری هــم اضافــه خریــداری کــرده بــود ،آخــر آقا جــون فرنگیــس را مایه
برکــت کار و زندگــی آن هــا می دانســت.
دیگــر وقتــش رســیده بــود کــه همگــی بــه دیــدار آقــا جــون برونــد و زیــر
کرســی کــه بــا لحــاف
چهــل تیکــه ای قشــنگ و چــادر شــب نــو و ســفره ی ویــژه ی مهمــان هــا
بــا کرســی همیشــگی فرق بســیاری پیــدا کــرده بود بنشــینند .مشــخص بود
کــه همگــی دور کرســی جــا نمــی شــوند بنابرایــن بزرگترهــا اول نشســتند و
کوچــک تــر هــا و بچــه هــا جایــی بــرای نشســتن پیــدا نکردنــد ،فقــط جــای
فرنگیــس کنــار آقــا جــون خالــی بــود کــه او هــم رســید و با صــدای آقــا جون
بــه ســمت بــاالی کرســی ،جــای جلــوس آقــا جــون راهنمایی شــد.
آقــا جــون شــروع به خوانــدن قــرآن کــرد .رادیــو ترانزیســتوری روی طاقچه
کنــار دســت آقــا جــون داشــت لحظــه شــماری مــی کــرد و باالخــره صــدای
شــلیک تــوپ حلــول ســال نــو را اعــام کــرد.
آقــا جــون اول از همــه روی فرنگیــس را بوســید و عیــدی او را داد بعــد هــم
یکــی یکــی بچه هــا و
نــوه هــا و عــروس هــا و دامــاد هــا را ،و عیــدی آنهــا را هــم داد .نوبــت بــه
خــوردن شــیرینی هــای محلــی شــد .فرنگیــس دو دســتی شــیرینی بــر مــی
داشــت و در دهــن کوچــک خــودش مــی گذاشــت.
آقــا جــون یــک دفعــه بــه فرنگیــس گفــت :پاشــو دختــرم بــرو بیــرون و
دوبــاره بیــا ،فرنگیــس هــم بــه عــادت یکــی دو ســال گذشــته بــدون چــون
و چــرا از بــاغ بیــرون رفــت و در را بــه روی خــودش بســت امــا چنــد لحظــه
بعــد درکــوب در را محکــم بــر در کوبیــد بــه طــوری کــه صــدای آن در داخــل
راهــرو پشــت در پیچیــد ،آقــا جــون بــه علی گفت بــرو ببیــن کیه ،اول ســالی
در مــی زنــه .علــی بــا ایــن کــه مــی دانســت چــه کســی پشــت در هســت بــه
ســمت در رفــت و در را بــاز کــرد ،فرنگیــس در حالــی کــه گلــدان کوچک گل
شــمعدانی را در دســت داشــت پشــت در بــود ،ســام گفتــه و داخل شــد ،علی
داد زد ،آقــا جــون فرنگیــس اســت گل آورده ،صــدای آقــا جــون را شــنید کــه
مــی گفــت :درو بــاز کــن دختــر گلــم بــا گل اومــده قدمــش مبــارک.
فرنگیــس کــه حــاال لــپ هــاش از ســوز و ســرمای بیــرون حســابی گل
انداختــه بــود ،دوبــاره کنــار آقــا جــون و زیــر لحــاف کرســی جــا خــوش کــرد.
دوبــاره آقــا جــون شــروع بــه خوانــدن دعــا کــرد و از خداونــد بــرای ســامتی
همــه ی عزیزانــش و نــزول برکــت و رحمــت خــدا و رونق و سرســبزی کشــت
و کار و بــاغ هــا در ســال جدیــد دعــا کــرد.
چشــم هــای فرنگیــس کــه از صبــح زود بیــدار شــده و بــا هیجــان خــاص
روز آخــر ســال ،تــا حــاال کــه دیگر شــب شــده بــود یــواش یــواش خــواب آلود
شــده بــود و او هــر چــه ســعی مــی کــرد بیــدار بمانــد پلــک هایــش شــدیدا

ســنگینی مــی کــرد تــا عاقبــت کنــار دســت آقــا جــون خوابــش بــرد چنــد
لحظــه ای کــه گذشــت فرنگیــس احســاس کــرد دســت پــر محبت آقــا جون
ســعی مــی کنــد کــه او را بــرای خــوردن شــام بیــدار کنــد.
*******
فرنگیــس بیــدار کــه شــد چشــمش بــه مددیــارش افتــاد کــه او را بــرای
شــام بیــدار مــی کــرد .یــادش آمــد کــه االن مــدت دو ســال اســت کــه در
آسایشــگاه زندگــی مــی کنــد ایــن خــواب خــوش او یــادآور حــدود ســی و
چهــار پنــج ســال پیــش بــود کــه کنــار پــدر و مــادر و بــرادر خــود و بــه همراه
آقــا جــون و بقیــه ی عمــو هــا و عمــه هــا زندگــی مــی کــرد.
ایــن دوران خــوش خیلــی طــول نکشــید ،تــا زمانــی کــه آقــا جــون زنــده
بــود فرنگیــس هــم بــه راحتــی زندگــی مــی کــرد هــر چنــد بــه علــت
کــم توانــی ذهنــی نتوانســت بــه مدرســه بــرود ،پــس از مــرگ پــدر بـ ِ
ـزرگ
فرنگیــس ،همــه چیــز بــه هــم ریخــت دیگــر از آن بــاغ و زندگــی لــذت بخش
دســته جمعــی اثــری نمانــد ،مصیبــت بعــدی جدایــی پــدر و مــادر فرنگیــس
بــود .فرنگیــس و مــادرش مدتــی بــا بــرادرش در یکــی از شــهر هــای بــزرگ
زندگــی کردنــد .امــا بــه علــت ســکته و از کار افتادگــی مــادر دوبــاره بــه
روســتای خودشــان برگشــتند .در ایــن فاصلــه پــدر فرنگیــس مجــددا ازدواج
کــرده و هفــت فرزنــد دیگــر داشــت ،مــادر فرنگیــس بعــد از یــک مــاه فــوت
کــرد و مراقبــت از او بــه پــدرش واگــذار شــد امــا رفتــار نامــادری و خیلــی
مــوارد دیگــر باعــث شــد کــه او زندگــی در آسایشــگاه را بــر منزل پــدر ترجیح
داده و هرگــز حاضــر بــه تــرک آسایشــگاه نیســت.
«امــا آرزوی بــزرگ او ایــن اســت کــه در ایــن شــب
عیــد بتوانــد حتــی بــرای لحظاتــی پــدرش را دور از
نامــادری مالقــات کنــد» .
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درزمســتان امســال روزهــای ســختی را پشــت ســر گذاشــته ایم
کــه مملــو از درد و غــم بــرای تــک تــک هموطنــان بــوده اســت.
ان شــاا ...کــه پشــت ایــن مــرگ هــای غــم انگیــز پیامــی اززندگــی
بــرای مــردم رنــج کشــیده ایــران باشــد و ســبب زایــش نــوی برای
ملت بشــود.
متــن پیــش روی شــما برداشــتی اســت از نوشــته هــا و گفتــه
هــای آیدیــن آرتــا ،روانشــناس( .موضــوع :روانشناســی ژرف و کهن
الگویــی) طبیعــت بــرای حفــظ خــود نیــاز بــه بــاز زایــی دارد .بــاز
زایــش روش قدرتمنــد شــدن طبیعــت اســت .ایــن فراینــد را در
موجــودات مختلــف مــی تــوان مشــاهده کــرد.
جشــن نــوروز احتــرام بــه بــاز زایــی طبیعــت و زنــده شــدن
دوبــاره ی آن پــس از مــرگ زمســتانی اســت .بــرای هــزاران ســال
انســان هــا در طبیعــت بــاز زایــی را تجربــه کــرده انــد بــه همیــن
دلیــل کهــن الگــوی زایــش بســیار قدرتمنــد اســت .آشــوب و نظم
دو کهــن الگــوی دیگــری هســتند کــه مــدام در زندگــی انســان ها
و طبیعــت حضــور دارنــد .مبــارزه ی بیــن آشــوب و نظــم ،نیکــی و
بــدی یــک مبــارزه ی ابــدی اســت.
هــر سیســتم بســته ای از آغــاز کار بــه ســمت بی نظمی و آشــوب
در حرکــت اســت .در شــرایطی کــه آشــوب در حــال گســترش
اســت طبیعــت نیــاز بــه بــاز زایــی بــرای نجــات خــوددارد .اگــر
نتوانــد خــود را بازآفرینــی کنــد همــه چیز خــود را بــه نابــودی می
کشــاند بــه همیــن دلیــل بــاز زایــی اتفــاق مــی افتــد .آن روشــی
بــرای قدرتمنــد شــدن طبیعــت اســت ،در موجــودات مختلــف می
تــوان مشــاهده کــرد ،مــاری کــه پوســت مــی انــدازد تــا قــوی تــر
شــود ،خرچنــگ در شــرایط ســخت و خطرنــاک پوســته ی خــود را
میریــزد تــا پوســت نــو و قویتــری جایگزیــن کنــد .بــرای رشــد
کــردن ایــن کار الزم اســت ،کــرم ابریشــم نابــود مــی شــود تــا
پروانــه متولــد گــردد.
در شــرایط آشــوب اگــر قلــب باقی بمانــد ،احســاس باقــی بماند،
نیکــی باقــی بمانــد ،زندگــی دوبــاره جان مــی گیــرد و مــی بالد.

برگرفته از بحث
روانشناسی ژرف و کهن الگویی آیدین آرتا
سوسن نوباغی مردم شناس ،بهمن ۹۸

ی
ن
ن
وروز ماد زا ش
(تولدی دوباره)

بــذر خــرد در ناخــودآگاه مــی مانــد و دوبــاره زاده مــی شــود .در
فرهنــگ ایرانــی در جشــن هــای مختلــف زایــش حضــوری پررنگ
دارد .جشــن یلــدا زایــش خورشــید ســفره ی یلــدا کــه مملــو از
دانــه هــای مختلــف و میــوه هــای ســمبل زایــش انــار و هندوانــه و
.....اســت.
جشــن نــوروز ،ســبزه و رویانیــدن آن ،زایــش دوبــاره ی گیــاه
اســت.
هفــت دانــه ی مهــم را در هفــت ســتون خانه مــی کارنــد ،احترام
بــه بــذر ،دانــه ،آب ،ســبزه احتــرام بــه زایش اســت.
در داســتان ســیاوش ســمبل بــاز زایــی است.ســنبل نیکــی و
پاکــی ســیاوش از آتــش مــی گــذرد تــا پاکــی خــود را بــه اثبــات
برســاند .دوبــاره زاده شــود.
کیــکاووس از او مــی خواهــد تمــام اســیران جنگی را بکشــد ولی
ســیاوش ســر بــاز مــی زنــد .در نهایــت ســیاوش بــه ســمت خــاک
تــوران مــی رود بــا دختــر افراســیاب ازدواج میکنــد و کیخســرو
متولــد مــی شــود کــه تمامــی فــره هــا را در خــود دارد .ســه فــره
مهــم ،او جهــان را نجــات مــی دهــد.
ســیاوش نمــاد بهتریــن و پــاک تریــن انســانی اســت که بــه هیچ
اهریمنــی تســلیم نمــی شــود .ســیاوش کشــته مــی شــود از خون
اوقطــره ایــی بــر زمیــن مــی چکــد گیــاه پرسیاوشــان میرویــد
کــه نــزد ایرانیــان مقــدس اســت.
ایــن گیــاه را هرچــه ببــری بیشــتر و زیباتــر مــی رویــد .نیکــی
هرچــه شکســت بخــورد و نابــود شــود بــاز هــم از درون آن نیکــی
مــی زایــد و بلنــد مــی شــود و شــروعی دوبــاره خواهــد داشــت.
ایــده ی بــاز زایــی بنیــادی تریــن ایــده ی ایرانــی هــا بــوده اســت.
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غذاهایمخصوص
عید و فصل بهار

مــزاج هــر فصلــی بــا فصــل دیگــر متفــاوت اســت و تدابیــر مخصــوص خــود را دارد ،بــا توجــه بــه غذاهــای مخصــوص عیــد بــا ایــن مراســم و جشــن بــزرگ
نــوروز ،بایــد بــرای تغذیــه در بهــار و عیــد نــوروز نیــز تدابیــری اندیشــیده شــود .در ایــن مقالــه درخصوص پیشــنهاد غــذا بــرای عیــد و ویژگیهای مزاجــی بهار
و ...مطالــب مفیــدی را مــرور میکنیــم تــا در فصــل بهــار دچــار مشــکل نشــویم و بتوانیــم ایــن فصــل را بــه خوبــی پشــت ســر بگذرانیم.
تدابیر تغذیهای فصل بهار از نگاه طب سنتی
مــزاج فصــل بهــار گــرم و معتــدل اســت و بــه ســمت گــرم و تَــر مــی رود .بــا توجــه بــه اینکــه مــزاج فصــل زمســتان ســرد و تَــر اســت ،طبیعتــا در فصــول
ســرد ســال نیــاز داریــم .غذاهــای گــرم از جملــه آجیلهــا و خوراکیهــای گــرم مصــرف کنیــم ،از ســوی دیگــر در فصــل زمســتان میــزان تعریــق بــدن کــه
یکــی از راههــای دفــع مــواد زائــد از بــدن اســت ،بــه شــدت کاهــش مــی یابــد.
بایــد ســعی کنیــم در تهیــه غذاهــای فصــل بهــار ،اســتفاده از گوشــت را کاهــش دهیــم .بــه ایــن دلیــل کــه گوشــت پرانــرژی و بســیار گــرم اســت و مصرف
آن بــه منظــور جلوگیــری از بیمــاری بــه حداقــل برســد .بایــد بیشتــر غذاهــای بهــاری ترجیحــا بــه شــکل آش ،ســوپ (بــدون گوشــت) و بــا طعمــی تــرش
باشــد .مثــل آش زرشــک ،آش آلــو و ســوپ جــو ،کــه جــزو غذاهایــی هســتند کــه در فصــل بهــار توصیــه میشــوند مصــرف کنیــم.
پرهیز از مصرف غذاهای شور و ادویهجات در بهار
بــا توجــه بــه اینکــه فصــل بهــار ،فصــل دفــع مــواد زائــد از بــدن محســوب میشــود ،نبایــد افــراد دچــار یبوســت شــوند ،پــس بایــد از مصــرف غذای شــور و
غلیــظ و همچنیــن ادویهجــات تنــد پرهیــز شــود .ضمــن اینکــه ورزش کــردن در ایــن فصــل بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد و بــه اقتضــای معتدل بــودن فصل
بهــار ،بایــد ورزشهــای معتــدل نیــز در ابتــدای صبــح یــا نزدیــک غــروب انجــام شــود .در نظر داشــته باشــید انجــام ورزشهــای هوازی و ســخت مجاز نیســت.
توصیههایی در باب غذاهای مخصوص عید
رعایــت بهداشــت فــردی در فصــل بهــار و ایــام نــوروز نیــز بایــد مدنظــر قــرار گیــرد ،مــدت زمــان خــواب و بیــداری باید کنترل شــود و ســیکل خــواب دچار
اختــال نشــود .بــا شــکم پُــر مســافرت نکــرد و بــه میــزان کافــی آب نوشــید ،از مصــرف آبمیوههــای صنعتــی و نوشــابههای گازدار پرهیــز کنیــد ،از غذاهــای
ســرخ شــده اســتفاده نکنیــد و بیشــتر غــذای ســبک ،زودهضــم ،آبپــز ،کبابــی و تنــوری مصــرف نمایید.
مصرف این نوشیدنیها در فصل بهار مفید است
نوشــیدن چــای زنجفیــل تــازه و داغ در ایــن فصــل بــرای حــذف ســموم تجمــع یافتــه و مــواد هضــم نشــده در بــدن در طی زمســتان مفید اســت .بــه عالوه
مصــرف شــربتهای لیمــو ،نارنــج ،آلبالــو ،بــه ،غــوره ،انــار ،ســکنجبین ،کاســنی و زرشــک توصیه میشــود.
در وعده ناهار از حبوبات و سبزیجات استفاده کنید
قبل از وعده ناهار حتماً صبحانهای سبک که شامل آبمیوه و چند تکه تازه میوه باشد میل کنید.
بــرای وعــده ناهــار بیشــتر از انــواع لوبیــای تــازه ،جوانههــای مــاش ،لوبیــا ،عــدس و یونجــه و ســبزیجات ســبز رنــگ جــوان مثــل ریحــان ،کرفــس ،کاهــو،
مارچوبــه ،اســفناج ،بامیــه ،کــدو ،کلــم ،بــرگ ســبز تربچــه و چغنــدر اســتفاده کنیــد ،مثـ ً
ا آش جــو ،آش آبغــوره ،آش تمبــر هنــدی ،خــورش کــدو ،بورانــی،
آش دوغ ،آش ماســت و ســوپ ســبزیجات .خورشهــا و خوراکهــای ســبزیجات کــه بــدون ســرخ شــدن و بــا ادویههایــی چــون ریحــان ،رازیانــه ،مرزنجــوش،
رزمــاری ،زیــره ســیاه و شــوید طعـمدار شــده باشــند ،انتخابهــای مفیــدی هســتند.
میوههــای تــازه مثــل زردآلــو ،انجیــر ،انگــور ،آلــو ،انــواع توتهــا بــه همــراه بــادام خــام و فرنــی ،تمرهنــدی تــرش یــا شــیرین ،کاهو با ســکنجبین نیــز میان
وعدههــای مفیــدی هســتند و مصــرف آنهــا نســبت به تنقــات گــرم مانند گــردو و انــواع شــیرینیها ارجحیــت دارد.
ن قیمت در لیست غذاهای مخصوص عید
غذاهای ارزا 
ت هــم منبــع خوبــی از پروتئینها به شــمار
ن شــده ،میتــوان ســویا را جایگزیــن گوشــت و یــا بــا آن مخلــوط کــرد .حبوبــا 
بــا توجــه بــه اینکــه گوشــت گــرا 
س پلــو ،لوبیــا پلــو و ...مصــرف کــرد ،چــون ترکیــب برنــج و حبوبــات از نظــر پروتئینــی ماننــد گوشــت میباشــد.
میرونــد و میتــوان آنهــا را بصــورت عــد 
عــاوه بــر ایــن ،مصــرف روزانــه حبوبــات همــراه بــا غــات ،ریزمغذیهــای مــورد نیــاز بــدن را هــم تامیــن میکنــد ،ضمــن اینکــه بخاطــر داشــتن فیبــر ،از
اضافــه وزن و چاقــی نیــز جلوگیــری میکنــد.
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از اواخــر تیــر مــاه  1398همچــون ســال های
گذشــته مقدمــات و تــدارکات اعــزام تعــدادی از
مددجویــان آسایشــگاه و همراهانشــان به مشــهد
مقــدس آغــاز گردیــد .بــا پیگیــری هــای مجدانه
و مســتمر مســئول مشــارکت هــای مرکــز و
برقــراری ارتبــاط بــا خیریــن بزرگــوار هزینــه
هــای ایــن ســفر  6روزه بــه صــورت نقــدی و
غیــر نقــدی توســط خیریــن عزیــز و مســئولین
دلســوز و مهربــان تأمیــن گردیــد .ایــن اردو در دو
گــروه برگــزار شــد کــه هــر کــدام متشــکل از 34
نفــر مددجــو 6 ،نفــر مددیــار ،یــک نفــر مــددکار،
یــک نفــر پرســتار ،یــک نفــر تــدارکات ،دو نفــر
راننــده بــه همــراه سرپرســت بــود.

بــا حمایــت و مســاعدت رئیــس محتــرم
آمــوزش و پــرورش منطقــه یــک مشــهد مقــدس
مرکــز رفاهــی و زیبــای والیــت عشــق بــرای
اســکان بــه صــورت رایــگان در اختیــار هــر دو
گــروه قــرار گرفــت .همچنیــن یــک دســتگاه
اتوبــوس متعلــق بــه یکــی از خیریــن بزرگــوار
نیــز بــه صــورت رایــگان و بــه مــدت  6روز در
اختیــار هــر دو گــروه بــود .گــروه اول روزهــای 6
و  7و  8مهــر مــاه و گــروه دوم روزهای 21و 22و
 23مهــر مــاه عــازم مشــهد مقــدس شــدند و هــر
دو گــروه مددجویــان عــاوه بــر حضــور و بازدیــد
و تفریــح در مراکــز تفریحــی و نمایشــگاهی و
فروشــگاه هــای بــزرگ 3 ،بــار هــم بــه زیــارت

آســتان امــام بزرگــوار وحضــرت رضــا مشــرف
شــدند.
از همــه ی بزرگوارانــی کــه زمینــه ی حضــور
دختــران معصــوم مــا را در مشــهد فراهــم آورده
و آن هــا را بــه آرزوی همــه ســاله ی خــود
رســاندند صمیمانــه تشــکر مینمائیــم .خصوصــا
از اینکــه ایــن بــار بــدون هیــچ هزینــه ای ایــن
رویــداد انجــام شــد از آن هــا و همــکاران اداری
خــود نیــز سپاســگزاریم.
شــما خواننــده ی گرامــی هــم مــی توانیــد
در اردوی ســال آینــده از هــم اکنــون شــریک
گردیــد.

برگــزاری ایــن جشــن گردیــد .دکــور تهیــه شــده براســتی یــادآور مراســم
بســیار خــوب ســنتی شــب چلــه بــود .مهمانــان مراســم هــم کســانی بودند
کــه در طــول ســال از راه هــای گوناگــون گوشــه ای از کارهــا و نیازهــای
آسایشــگاه را بــرآورده نمــوده بودنــد .از ســاعت  7بعــد از ظهــر برنامــه آغــاز
گردیــد و هنرمنــدان عزیــزی هــم چــون آقایــان بــرادران جــواد و جــال
باغانــی ،رضــا دلقنــدی ،اصغــر فــاح ،جــواد لندرانــی ،محســن فســنقری،
حســن روحــی ،ابوالفضــل فــاح همچــون همیشــه همــراه مــا بــوده و برای
دختــران معصــوم ایــن آسایشــگاه بــدون هیــچ چشــم داشــتی برنامــه های
پــس از چنــد روز تــدارک بــرای برگــزاری هرچــه بهتــر جشــن ملــی و شــاد و متنوعــی را اجــرا نمودنــد .از مهمانــان گرامــی بــا کلوچــه و باقــا
میهنــی شــب یلــدا و بــا همــکاری انجمــن بانــوان نیکــوکار آسایشــگاه ،عده و لبــو و بعضــی دیگــر از ســور و ســات ســنتی شــب یلــدا پذیرایــی شــد.
ای از همــکاران مــا در حــوزه هــای مختلــف آسایشــگاه ،تــاالر یــاس آمــاده در پایــان هــم مهمانــان راضــی و خشــنود و دختــران مــا شــاد و ســرخوش
ســالن را تــرک کردنــد.

در روزهــای  11و  12آذر و همزمــان بــا روز جهانــی
معلولیــن اولیــن دوره مســابقات مهارتــی آزاد کشــوری
ویــژه عزیــزان دارای معلولیــت در ســه رشــته گلیــم بافی،
کار بــا چــرم و رایانــه در مشــهد مقــدس برگــزار گردید8 .
تــن از مــدد جویــان مــا بــه اتفــاق خانــم هــا عفــت ایــزی
مربــی ایشــان و مریــم ابراهیمــی همــکاران مــا نیــز آن ها
را همراهــی مــی نمودنــد.
پــس از دو روز برگــزاری مســابقات دختــران مــا در
رشــته گلیــم بافــی توانســتند خــودی نشــان داده و بــه
مقــام هــای خوبــی برســند.
دختــر خوبمــان خانــم مهســا غالمــی در رشــته گلیــم
بافــی بــه مقــام دوم و دختــر خــوب دیگرمــان خانــم
مریــم وفــادار نیــز بــه مقــام ســوم رســیدند .بقیــه ی
شــرکت کننــدگان نیــز لــوح افتخــار دریافــت نمودنــد.

در تاریــخ  24مهــر مــاه  1398کــه مصــادف بــا روز ملــی پارالمپیــک اســت
یــک دوره مســابقات ورزشــی مخصــوص عزیــزان معلول ســبزواری در اســتادیوم
شــهید مظهــری ســبزوار برگــزار گردیــد .ایــن مســابقات در چندیــن رشــته
برگــزار گردیــد و عــده ی زیــادی از عزیــزان در آن شــرکت کردنــد.
 7نفــر از دختــران عزیــز آسایشــگاه مــا نیــز در ایــن مســابقات کــه در گــروه
بانــوان انجــام مــی شــد شــرکت کردنــد و در دو رشــته موفــق بــه کســب مــدال
گردیدند.
در رشــته ی دو میدانــی و در بیــن کلیــه ی شــرکت کننــدگان دختر خوبمان
خانــم مهســا غالمــی مقــام اول را کســب کــرده و صاحــب گــردن آویــز طــا
گردیــد .همچنیــن دختــر گل دیگرمــان خانــم پریســا دالوری نیــز بــا کســب
مقــام دوم صاحــب گــردن آویــز نقــره شــد .در رشــته دارت نیــز خانــم پریســا
دالوری در بیــن شــرکت کننــدگان در ایــن رشــته مقــام دوم را کســب نمــوده و
صاحــب گــردن آویــز نقــره شــد .از اداره محتــرم تربیــت بدنــی ســبزوار کــه در
برگــزاری ایــن مســابقات ســعی و کوشــش فــراوان نمودنــد تشــکر مــی نمائیــم.

9

نشریه شماره 65
سال هجدهم
بهار 99

ناصر محمدی فر
nassermoh44@yahoo.com

.....و.....ر......ب......ا.....ه.....د.....ب.....ه.....ر.....ا
هــوا خــوب نبــود .نــه اینکــه ســوز ســرما باشــد ،یــا داغ آفتــاب .هــوا کال خــوب نبــود .روز اول عیــد
بــود .بــی بــی داشــت بــا زنبیلــش ور مــی رفــت .همیــن دیــروز بنــدش پــاره شــده و بــه ســختی گــره
مــی خــورد .کســی پــای ســفره عیــد نبــود .ســعید ،تنهــا پســر بــی بــی ،چنــد روزی بود کــه رفتــه بود
تــوی ُکما.گویــا موقــع برگشــت از ســرکار ،بــا ســر مــی رود تــوی جــوی آب  ،و باقــی ماجــرا همــان بود
کــه بــی بــی آن را هــزاران بار(بــه قــول خــودش) بــه مأمــور هــا توضیــح داده بــود .ســعید گویــا کاله
کاســکت هــم نداشــته و دادگاه او را صــد در صــد مقصــر اعــام و مســتحق دریافــت دیــه ندانســته بــود.
حیــدر ،کــه تــرک نشــین موتــور ســعید بــود ،خونریــزی مغــزی کــرده و او هــم در  ICUبســتری بــود.
هــوا بــد نبــود .نــه اینکــه خــوب باشــد ،ولــی خیلــی هــم بــد نبــود .بــی بــی ،زنبیلــش را چنــد کوک
محکــم زده و روانــه بیمارســتان شــد .دم دمــای غــروب ،کمــی مانــده بــه شــب ،جلــوی بیمارســتان از
اتوبــوس پیــاده شــد .ســر راه چنــد کمپــوت از بوفــه ی بیمارســتان گرفــت و آن را بــه نگهبــان بخــش
ی بــی اصــرار داشــت کــه خــودش بــا چشــم هایــش
تحویــل داد .اصغــر هنــوز تــوی کمــا بــود .امــا بـ 
دیــده کــه ســعید پاهایــش تــکان خــورده و پلــک هــم زده .حیــدر چنــد روزی بــود کــه از  ICUخــارج
شــده و حالــش بهتــر بــود.
هــوا دل دل مــی زد .انــگار کــه بــا تکلیــف بــود .بــی بــی جایــش را انداختــه بــود کنــار تخت ســعید
و نزدیــک پنجــره . .پنجــره رو بــه حیــاط خانــه بــی بــی بــاز میشــد .حیاط،عــاوه بــر درخــت حــوض
و گلــدان هــم داشــت .دکترهــا ،ســعید را مرخــص کــرده بودنــد .پلــک هــای ســعید گاه و بیــگاه بــاز
ی بــی بــرای ایــن لــب هــا و چشــم هــا و
و بســته مــی شــد و لــب هایــش انــگار کــه مــی خندیــد .بـ 
ابروهــا و خنــده هــا یــک عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالمــه الالیــی مــی خوانــد ،تــا چشــم هایــش بــه خــواب
بروند.
زمســتان بــود .هــوا کــه روشــن شــد ،بــی بــی دســتمالش را برداشــت و شــروع بــه پــاک کــردن غبار
مختصــر روی قــاب عکــس هــا کــرد .عکــس ســعید کنــار عکــس پــدرش آویــزان بود.
هــوا ســرد بــود ولــی خیلــی هــم ســرد نبــود .دختــر داشــت غبــار روی قــاب عکــس هــا را پــاک می
کــرد .تصاویــر ســعید ،بــی بــی و حــاج بابــا را بــا دقــت خاصــی بیــن عکــس هــای نیمــا و شــاملو بــه
تــن دیــوار میــخ کــرده بــود .دختــر ،هنــر مــی خوانــد و بــا ظرافــت خاصــی زنبیــل بــی بــی را ،گهــواره
ی دختــرش ،پروانــه ،کــرده بــود .دختــر عاشــق الالیــی هــای بــی بــی بــود و هــر روز یکــی از آن هــا
را بــرای پروانــه اش مــی خوانــد:
ال ال ال ال گل پســته ،شــدم از گریــه هــات خســته ،ال ال ال ال الال الیــی ،بــرو لولــوی صحرایــی ،بــرو
لولــو بــرو گــم شــو ،تــو از بچــه ام چــه مــی خواهــی.
هــوا خــوب بــود .ســرد بــود ولــی ســوز نداشــت .یــه جورایــی ولــرم بــود .روز اول عیــد بــود .حیــدر و
پروانــه و ســعید پــای ســفره عیــد بودنــد.
هوا.....نســبتا ...حیدر....شــاد....بی بــی ....کمی گرم ....ســوز سرما......ســعید.....
خنک.....پروانه.....قاه قــاه خنده....حیدر.....گریه ی بلندُ ....کما.....
.....زنبیل.....هنر.....گهواره.....پاییز.....زمستان.....بهار.....د..ر..و...ب...ا...ه...ا...ه...ر.....

عکس
بنــام آن کــس ،کــه قلمــم رو بــه
ســوی اوســت.
عکســی در آلبــوم هســت مربــوط بــه
دوران کودکــی ام ،یــک عکــس دســته
جمعــی .هربــار نگاهــش میکنــم ،خاطره
ی آن روز را برایــم تداعــی مــی کنــد.
بــوی بهــار ،شــکوفه هــای نــو ،دیــد
و بازدیــد هــای عیــد ،شــیرینی هــای
هفــت ســین.
مــن عاشــق میهمــان بــودم .زنــگ
خانــه را مــی زدنــد ،بــا شــوق ســمت
در مــی دویــدم .صبــح بــا لیــوان چــای
کنــار باغچــه مــی نشســتم .بــه درخــت
هــا وگل هــا نــگاه میکــردم .بــه شــکوفه
هــای نارنــج ،بــه ُکنــاری کــه میــوه
هایــش وقــت چیــدن بــود .گنجشــک
هــا پــر انــرژی تــر از روزهــای دیگرســال
بودنــد .وقتــی روی شــاخه هــا شــلوغ
میکردنــد ،مــادر بزرگــم مــی گفــت:
قراراســت مهمــان بیایــد
صدای زنگ آمد!
هــول شــدم .لیــوان چــای روی
شــلوارم ریخــت .ســمت در دویــدم .بــاز
کــردم ،یــک مــرد جلــو ایســتاده بــود،
نمــی شــناختمش! ســام کــرد.
بــا لبخنــد جوابــش را دادم .بــه
شــوخی گفــت :شــلوارت رو چــرا خیــس
کــردی؟
گونــه هایــم ســرخ شــد :نــه ،چــای
رو شــلوارم ریخــت .ببیــن هنــوز قندهــا
تــوی دســتمه. . .
نسوختی؟
سرد بود.
تعــارف نمــی کنــی بیایــم تــوی
خونــه؟
صــدای مــادرم از پســتوی خانــه :کیه
علی ؟
مــرد دســتی بــه ســرم کشــید ،جلــو
آمــد :ســام مهمــون نمــی خواهیــد؟
مــادرم ذوق زده شــد :ســام ،خــوش
اومدیــد ،بفرماییــد.

علی چناری
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یــک زن و دختــر بچــه ای هــم ســن وســال مــن ،همراهــش بــود .دختــر
بچــه موهــای خرمایــی اش را بافتــه و لبــاس ســفید بــا گل هــای قرمز درشــت
تنــش بــود .مــن با خشــتک خیــس و ســرزانوهای وصلــه زده ،به استقبالشــان
رفتــه بــودم .بعــد از اینکــه مــادرم آنهــا را بــه اتــاق پذیرایــی بــرد ،رفتــم لباس
هایــم را عــوض کنــم .هــر چنــد شــلوار وصلــه نــزده نداشــتم ،ولــی آن یکــی
بــه ظاهــر بهتــر بــود را پوشــیدم .لباســم بــه تنــم زار مــی زد ،ولــی عیــب
از الغــری خــودم بــود .بــه جمعشــان ملحــق شــدم .احــوال پرســی و حــرف
هــای عامیانــه مــی زدنــد .ال بــه الی حــرف هایشــان متوجــه شــدم پســر دایی
مــادرم هســت ،بــا زن و دخترش«بهــار».
ذهنــم درگیــر شــیرینی هــای جلویشــان بــود .بهــار اصــا لــب نمــی زد!
جــای او بــودم از بــس شــیرینی میخــوردم فرصــت نفــس کشــیدن بخــودم را
نمیــدادم .از مــادرش اجــازه گرفــت و شــیرینی برداشــت ،باحســرت نگاهــش
میکــردم .مــی توانســتم طعمــش را زیــر زبــان حــس کنــم .جرأت دســت زدن
نداشــتم .حســابم بــا کــرام الکاتبیــن بــود.
علی آقا نمی خواهی یه بوس به دایی بدی؟
مــادرم اشــاره داد ،ســمتش بــروم .بلنــد شــدم ،صورتــم را بوســید .کنــار
خــودش مــرا نشــاند .یــک شــیرینی دســتم داد :بخــور یــک کمــی چــاق بشــی.
به مادرم نگاه کردم ،گرم حرف زدن بود .زود شیرینی را خوردم.
خب بگو ببینم چند سالته هنوز شلوارت رو خیس می کنی؟
خندیــد .بــا خــودم گفتــم :چــه گیــری کــردم ،یــک شــیرینی از دســتش
خــوردم ،همــه چیــز بــارم مــی کنــد .نمــی گوید جلــوی دختــرش غــرورم می
شــکند! تــا کار بجــای باریــک نکشــید ،بــه بهانــه آب خــوردن بــه حیــاط رفتم،
حصــار النــه ی مــرغ هــا را بــاز کــردم ،یــک مشــت دانــه ریختــم .همــه دورم
جمــع شــدن .بخاطــر عیــد ،برایشــان بیشــتر از همیشــه دانــه مــی پاشــیدم.
بعــد تخــم مــرغ هــا را جمــع کــردم .دشــت امــروز دو تــا .جیبــم گذاشــتم.
برگشــتم ،بهــار را دیــدم از پشــت حصــار مــرا تماشــا مــی کــرد!
مرغ ها نوک نمی زنن؟!
نه ،اگه در رو باز بذارم ،گل های باغچه رو نوک میزنن.
بعد تو چیکارشون می کنی؟
منــم بــا دمپایــی مــی زنمشــون .یــک بــارم آب بهشــون نــدادم ،از تشــنگی
زبونشــون بیــرون زده بود.
ایــن هــا را بــا افتخــار بــرای بهــار تعریــف میکــردم .حــس مــی کــردم پیش
خــودش مــی گویــد :چه پســر بــا عرضــه ای.
وقت آن بود کمی از شجاعتم نشان بدهم .یک تخم مرغ به او دادم.
کثیف نیست؟!
نه بابا ،ببین چقدر سفید.

از دستم گرفت.
ُکنار میخوری؟
لبخند زد :آره.
ُ
باهم طرف درخت کنار رفتیم.
چقدر دوست داری برات بچینم؟
دست های کوچکش را به هم چسباند :اینقدر. . .
لبخنــدی از روی غــرور زدم :همیــن! اشــاره کــن ،درخــت رو واســت مــی
تکونــم .وایســا کنــار فقــط تماشــا کــن.
حتــم دارم برونــد خانــه از ایــن همــه شــجاعتم بــرای پــدرش تعریــف مــی
کنــد .دمپایــی هــا را کنــار تنــه درخــت گذاشــتم .بــاال رفتــم .بهــار دقیقــا زیر
مــن ایســتاده بــود و بــاال رفتنــم را بــا لــذت تماشــا میکــرد .مــی دانســتم بــه
چابکــی ام حســادت مــی کنــد .مثــل پلنــگ بــه تنــه چنــگ مــی زدم و آن
لبخنــد غــرورم را حفــظ کــرده بــودم.
ُکنــار هــا بــه مــن لبخنــد میزدنــد .این افــکار را بــرای خــودم مــی پروراندم،
ناگهــان صــدای جیــغ بهــار آمد.
واااااای!
گریــه کــرد و رفــت .بــه موهایــش گنــد زدم .تخــم مــرغ از جیبــم افتــاد
روی ســرش ،شکســت.
مــن از تــرس همــان بــاال پنهــان شــدم .چنــد لحظــه بعــد مــادرم بــا
عصبانیــت دنبالــم مــی گشــت :ذلیــل مــرده کجایــی؟
بخدا مامان تخم مرغ از جیبم افتاد روی سرش. . .
تخم مرغ توی جیبت چیکار می کرد!؟ بیا پایین تا بهت بگم.
مــی دانســتم پاییــن خبــری از گفتــن چیــزی نبــود .آن بــاال جایــم امــن
بــود.
خالصــه مــادرم از آن پاییــن برایــم خــط و نشــان کشــید و رفــت .یــک
ســاعت بعــد خانــواده پســردایی مــادرم ازاتــاق بیــرون آمدنــد .از آن بــاال بهــار
را دیــدم بــا مــو هــای خیــس .کنــار باغچــه چنــد تــا عکــس یــادگاری گرفتند.
بعــد بابــای بهــار دوربیــن را طــرف مــن گرفــت :بــه دوربیــن نــگاه کــن آقــای
خرابــکار.
از من عکسی میان شاخ و برگ ها گرفت.
ـن غــرور شکســته باالی
هنــوز آلبــوم را ورق میزنــم ،عکســش را میبینــم .مـ ِ
درخــت و بهــاری کــه موهایــش خیــس ،بــه لباســش چســبیده بــود. . .
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ای گرامی خطه زرخیز ایران ،سبزوار
ای که خاکت تا قیامت ،باد پر نقش و نگار
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*********

کمتــر کســی از مــردم امــروز تصــور مــی کنــد کــه
روزگاری گروهی از مســیحیان ارمنی در دیار ســربداران
زندگــی مــی کــرده انــد .مطلبــی کــه اکنــون پیــش
روی شماســت نگاهــی دارد بــه موضــوع همزیســتی
برادرانــه اهالــی دارالمؤمنیــن ســبزوار بــا مــردم روس
و ارمنســتان و آذربایجــان کــه اعتقــادات دیگــری
داشــتند و ســال هــای متمــادی در خیابــان بیهــق

ســبزوار کســب و کار پررونقــی را ارائــه کــرده بودنــد.
ســرزمین هــای گرجســتان و ارمنســتان و آذربایجــان
و شــوروی قدیــم در گذشــته هــای خیلــی دور جــزو
قلمــرو کشــور ایران بــوده اســت .متأســفانه زمامــداران
بــه روش هــا و دسیســه هــای مختلــف گرفتار دشــمن
گشــتند و ایــن اســتان هــا از کشــور ایــران جــدا شــد.
در اواخــر حکومــت مظفــر الدیــن شــاه ارمنــی هــا بــا

عثمانیهــا دچــار اختالفاتــی شــدند و عــده ای از مــردم
ارمنســتان بــه ســمت خراســان هجــرت کــرده و تعــدادی
در ســبزوار مســتقر گشــتند .آن ها در شهرســتان ســبزوار در
طــول خیابــان بیهــق بــه کار صنعــت و تجــارت و بانکداری
روی آوردنــد و چندیــن کارگاه و کارخانــه محلــی تأســیس
نمودنــد.
در ابتــدا مــکان زندگــی آن هــا کاروانســراهای شــاه
عباســی بــود کــه در انتهــای غربــی و شــرقی خیابــان بیهق
موجــود بــود ســپس بــا راه انــدازی چندیــن کارگاه تولیــدی
در اطــراف میــدان دروازه عــراق و دروازه نیشــابور و خریــد
چندیــن منــزل در کوچــه کاله فرنگــی ،کوچــه نقابشــک،
کوچــه آقــا ،همســایه دیــوار بــه دیــوار اهالی ســبزوار شــدند.
رفــت وآمدهــای خانوادگــی آن هــا بــا تحصیــل کــرده
هــای آن زمــان موجــب شــد تــا شــخصی مشــهور ماننــد
آقــای دکتــر غنی(اســتاد و معلــم محمــد رضــا شــاه) بــه
خواســتگاری هلــن دختــر یکــی از ارامنــه بــرود ،پــدر دختــر
خانــم آقــای ترمگــر دیچیــان فرصت بیشــتری مــی خواهد
ولــی عاقبــت ایــن موضــوع منتفــی میگــردد .و آقــای
غنــی بــا خویشــاوندان خــودش ازدواج میکنــد .اهالــی
ســبزوار از قدیــم االیــام لبــاس هــای بلنــد مــی پوشــیدند.
عبــا ،قبــا ،لبــاده ،شــال گــردن ،شــال کمــر ،کاله نمــدی،
کاله عمامـهای ،تنبان(بیرجامــه) و خانــم هــا چــادر ،روبنــد،
جورابهــای دســت ســاز ،شــیلیر .امــا مــردان و زنــان روس
و ارمنــی بــا کــت و شــلوار رســمی کیــف و کاله و کفــش
چرمــی بــا زنــان بــدون چــادر آمــد و شــد میکردنــد.
ارمنــی هــا کاله بــه ســر مــی گذاشــتند همچنیــن بــه
موهــای خــود ژل و روغــن هــای خــاص مــی زدنــد و
فــراوان از عطــر و ادکلــن اســتفاده مــی کردند .ارامنه ســاکن
خیابــان بیهــق بــه خوبــی دریافتــه بودنــد کــه مــردم از بوی
گنــد مشــروب متنفــر هســتند لــذا در بــکار گیــری عطــر و
ادکلــن و ژل افــراط نمــوده تــا بــوی مشــروب کامــا محــو
شــود .تکــرار ایــن رفتــار در اذهــان ســاکنین خیابــان بیهــق
ســبزوار بخصــوص مغــازه دارهــا آن چنــان اثــر گذاشــته بود
کــه هــر کســی از مــردم عــادی ســبزوار کــه فوکــول مــی
گذاشــت و عطــر و ادکلــن بــه خــود مــی زد او را هــم بــه
شــوخی ارمنــی میگفتنــد.
واژه ی «اَرا» تــا مــدت هــا بــر ســر زبــان هــا بــود بــه
ایــن معنــی کــه اَرا از کلمــه ی آراســته و شــیک و مرتــب
مــی آیــد .بــه مــردی کــه در ســبزوار تغییــر لبــاس مـیداد
و کــت و شــلوار مــی پوشــید و بــا کفــش چرمــی حاضــر
مــی شــد و کاله بــه ســر نمــی گذاشــت و موهایــش را
فوکولــی مــی گذاشــت و همــه او را مــی دیدنــد بــه او مــی
گفتنــد :مردیکــه اَرا ِکــر َده بــوی ا ِرمنــی َم َتــه .بــه عبــارت
دیگــر ارامنــه بــه کســانی مــی گوینــد کــه اَرا مــی کننــد
و معطــر و خــوش لبــاس در خیابــان جلــوی چشــم مــردم

ظاهــر مــی شــوند .ایــن واژه هنــوز تــا امــروز بیــن بزرگترها
در محــاورات رواج دارد« .واز بــوی ا ِرمنــی مِتــی»
از میــان ســی چهــل خانــوار روس و ارمنــی کــه بــه
ســبزوار هجــرت کــرده و مقیــم شــده بودنــد چنــد نفــر
مشــهور تــر بودنــد .اینــک بــه معرفــی آن هــا میپردازیــم.
 -1آقــای تومانیــان :ایشــان در انتهــای فلکه ســی و ســه
هــزار متــری کارخانــه آرد تأســیس کــرد .او آرد ســفید در
اختیــار اهالــی مــی گذاشــت .و اضافــه آرد هــا را بــه ســایر
شــهرها صــادر مــی کــرد.
-2آقــای مــار دوس :در ابتــدای خیابــان بیهــق از
ســمت دروازه عــراق مشــروب فروشــی دایــر کــرده بــود.
از تاکســتانهای ســبزوار انگــور کلــی مــی خریــد همــراه
بــا زنــش و بچــه هایــش مشــروب تولیــد میکردنــد و در
اختیــار ثروتمنــدان و متقاضیــان قــرار مــی دادنــد ،مابقــی را
بــه ســایر شــهرها صــادر میکردنــد.
 -3آقــای مگــر دیچیــان :منــزل ایشــان در کوچــه ارگ
جنــب کوچــه کاله فرنگــی بــود و بــه کار تجــارت پوســت
و پشــم مشــغول بــود .او از افــراد ثروتمنــد ارامنــه بــود
روبــروی میــدان بــار قدیــم ســاختمانی ســاخت و کارخانهی
تصفیــه ی پنبــه را احــداث نمــود .نــام کارخانــه را «زاوود»
 zavoodگذاشــته بودنــد .از خانــه ی او بــه عنوان کلیســا
اســتفاده مــی شــده اســت.
 -4آقــای نرســیس :ایشــان در وســط خیابــان بیهــق
جنــب کاروانســرای دو در مغــازه ای داشــت و در کار واردات
و صــادرات قنــد و شــکر و پنبــه بــود.
 -5آقــای آوادیــس :ایشــان در خیابــان بیهــق اول کوچــه
نقابشــک مغــازه بزرگــی داشــته و در کار خریــدو فــروش
کشــمش و برگــه و آلــو فعالیــت مینمــوده اســت .او
همچنیــن از روســیه پارچــه و ســماور و قنــد ســفید و شــکر
قرمز(قنــد و شــکر روســی) وارد مــی کــرده اســت .مــردم
عامــی معتقــد بودنــد کــه ایشــان نجــس اســت زیــرا هــم
مشــروب مــی خــورد و هــم بــه قندهــای نجــس روســی
دســت مــی زنــد .لــذا قنــد و چــای کــه از او مــی خریدنــد،
هنــگام خــوردن مــی شســتند تــا پــاک شــود(قندهای
خریــداری شــده از او را ابتــدا داخــل چــای اســتکان فــرو

میکردنــد تــا پــاک شــود ســپس مــی خوردنــد).
 -6آقــای تیگــران :ایشــان مؤســس بانــک بــود اولیــن
بانــک ســبزوار بنام(بانــک روس) در محــل کاروانســرای آقــا
نــورا ...را دایــر کــرد .مــردم ســبزوار بــه خاطــر آنکــه آقــای
تیگــران محاســن بلنــدی داشــته او را احتــرام بیشــتری می
گذاشــته انــد و بــه او میگفتهانــد کــه شــما از دیگــر ارامنــه
پــاک تر هســتید.
 -7آقــای مینــاس :ایشــان فــردی فنــی بــوده و بــه کار
تعمیــرات لــوازم خانگــی پرداختــه و گاهــی ماشــینآالت
چــرخ خیاطــی هــم تعمیــر مــی کــرده اســت  .خانــم آقــای
مینــاس اولیــن مغــازه دوخــت و دوز(خیاطــی) بانــوان را در
ســبزوار راه انــدازی کــرده اســت.
 -8آقــای الکســاندر ســر کیســیان :ایشــان نماینــده
دولــت روس و ارامنــه در ســبزوار بــوده اســت .در خیابــان
بیهــق روبــروی کوچــه نــه بــام مغــازه داشــته و بــه قــول
ســبزواری هــا نوشــابه حــال آور ،نــه مســکر مــی فروختــه
و فرزندانــش را در مدرســه داورزنــی جهــت تحصیــل ثبــت
نــام کــرده و خــودش بــه مــردم زبان روســی و ارمنــی درس
مــی داده اســت.
زمانــی کــه کودتــای  28مــرداد  1332بوقــوع پیوســت
ارتبــاط ارامنــه در کل کشــور بــا حــزب تــوده روشــن شــد
کســانی کــه از ســبزوار بــا آن هــا همــکاری میکردنــد پــا
بــه فــرار گذاشــتند و بــه تهــران و مشــهد رفتنــد و پراکنــده
شــدند امــا مــردم انتقــام خودشــان را از تــوده ای هــا بــا
حملــه بــه محــل کســب و کار و خانــه و کاشــانه ارامنــه
گرفتنــد .اموالشــان را غــارت کردنــد .ارامنــه کــه جــان و
مــال خــود را در خطــر دیدنــد ســبزوار را تــرک کردنــد و
بــرای همیشــه از ســبزوار و ایــران خــارج شــدند .در منطقــه
بــاغ متولــی کــه خــارج از شــهر بــود گورســتانی قدیمــی از
روسهــا و ارامنــه وجــود داشــت .عــده ای نادانســته بــه
گورهــای ارامنــه هجــوم آوردنــد و آن هــا را هــم خــراب
کردنــد زیــرا فکرمــی کردنــد کــه ارامنــه لــوازم قیمتــی
خودشــان را بــا مــرده هــا در گــور دفــن میکننــد.
بــه پایــان آمــد ایــن موضــوع و گفتــار ،حکایــت
خاندانهــای مشــهور بیهــق همچنــان باقیســت.

منابع:
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 -5سبزوار شهر دیرینه های پایدار :محمود بیهقی
 -6دایره المعارف بزرگ سبزوار :بیهقی
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باغچه امید

مهرورزان
اشک تمساح
ایــن گیــاه دارای برگهایــی متنــاوب ،گوشــتی ،آبــدار ،بــه اشــکال
مختلــف بــا لبههــای دندانـهدار یــا صــاف ،بــه رنــگ ســبز خاکســتری
یــا ســبز دریایــی اســت و گلهــای آن بــه شــکل ســتاره یــا لولــه
هســتند ،کــه همگــی بــا هــم در بــاالی ســاقه بــه صــورت خوش ـهای
و زنگول ـهای و شــبیه بــه لوســتر دیــده میشــوند .رنــگ گلهــا زرد،
ســفید ،صورتــی ،صورتــی متمایــل بــه عنابــی ،نارنجــی کمرنــگ،
قرمــز بــا هالههــای مختلــف از ارغوانــی اســت کــه در زمســتان یــا
اوایــل بهــار بــه گل م ـیرود.

کاکتوسهــا بــه دلیــل نگهــداری راحــت و مقاومــت

بــاالی گیــاه از جملــه پرطرفدارتریــن گیاهــان آپارتمانــی

هســتند .یکــی از زیباتریــن انــواع کاکتوسهــا کــه جــزو
کاکتوسهــای گلــدار طبقهبنــدی میشــود ،کاکتــوس

اشــک تمســاح نــام دارد .گیــاه اشــک تمســاح کــه بــا

نامهــای گیــاه اشــک ،بریوفیلــوم و مــادر هــزاران

( )Mother of thousandنیــز شــناخته میشــود،

یکــی از اعجابانگیزتریــن انــواع کاکتــوس بــا ارتفــاع
 ۳۰تــا  130ســانتیمتر اســت کــه از حاشــیۀ برگهــای

خــود ،هماننــد اشــک چشــم ،گیاهــان جدیــد را روی

زمیــن میانــدازد و بــه همیــن ســادگی تکثیــر میشــود.

در ایــن مطلــب شــما را بــا شــرایط نگهــداری و نحــوه

پــرورش گل اشــک تمســاح آشــنا میکنیــم.

گیاه شناسی اشک تمساح

شرایط نگهداری و پرورش گل اشک تمساح

شــرایط محیطــی مناســب بــرای نگهــداری از ایــن گیــاه در منــزل بــه
شــرح زیــر اســت:

نور

ایــن گیــاه بــه نــور فــراوان و غیــر مســتقیم خورشــید نیــاز دارد .در
صــورت ناکافــی بــودن نــور طبیعــی ،نــور مصنوعــی نیــز میتوانــد
بــه عنــوان مکمــل بــه کار رود .ایــن گیــاه روز کوتــاه اســت و بــه ایــن
دلیــل در اواخــر زمســتان و اوایــل بهــار کــه طــول روزهــا هنــوز کوتــاه
هســتند ،بــه گل مینشــیند .نــور کــم محیــط در فصــول رشــد موجــب
بلنــد و باریــک شــدن ســاقهها ،کــم رنــگ شــدن برگســار و همچنیــن
ریــزش گل میشــود و نــور شــدید نیــز میتوانــد موجــب ســوختن
برگهــای گیــاه شــود.
آبیاری
مهمتریــن مســاله در نگهــداری انــواع کاکتــوس ،میــزان و نحــوه
آبیــاری گیــاه اســت .در فصــل تابســتان هفتـهای یکبــار و در زمســتان
هــر چنــد هفتــه یکبــار آبیــاری کافــی اســت .آبیــاری زیــاد باعــث
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پوســیده شــدن ریشــه گیــاه و آبیــاری کــم باعــث ریــزش برگهــا
خواهــد شــد .توجــه داشــته باشــید کــه:
 -1گلدان از زهکش مناسب برخوردار باشد،
 -2در فاصله بین دو آبیاری خاک خشک شود،
 -3به هیچ عنوان آب روی برگها ریخته نشود و
 -4بعد از آبیاری ،آب داخل زیرگلدانی خالی شود.

آفتابگیــر قــرار دهیــد و در ســایر فصــول روی تــراس یــا بالکــن در
محــل ســایه آفتــاب نگهــداری کنیــد.
کوددهی
در طــی پاییــز و زمســتان تنهــا هــر دو تــا ســه مــاه یــک مرتبــه بــه
کــود احتیــاج دارد .یــک کــود کــم ازت بــرای ایــن گیــاه مناســب
اســت.
آفات و بیماری
شپشــک آرد آلــود ،شــته و حشــره ســپردار قهــوهای از جملــه آفــات
شــایع گل اشــک تمســاح هســتند.

خاک
مناســبترین خــاک بــرای کاشــت و پــرورش گل اشــک تمســاح،
خــاک ســبک بــا حاصلخیــزی خــوب اســت .ترکیبــی از ماســه،
کوکوپیــت و پیــت مــاس بــرای ایــن گیــاه توصیــه میشــود.
همچنیــن مخلوطــی از دو قســمت خــاک بــرگ  ،ماســه باغبانــی و
یــک قســمت خــاک باغچــه نیــز مناســب اســت.
دما
بهتریــن درجــه حــرارت بــرای نگهــداری و پــرورش گل اشــک
تمســاح ۱۵ ،تــا  ۳۰درجــه ســانتیگراد اســت .هرچنــد ایــن گیــاه
تحمــل دماهــای باالتــر یــا کمتــر از ایــن مقــدار را دارد ولــی نبایــد
بــرای مــدت طوالنــی در ایــن دماهــا بمانــد .در زمســتان درجــه
حــرارت  ۱۶تــا  ۱۹درجــه ســانتیگراد و در تابســتان  ۳۰درجــه
ســانتیگراد بــرای گیــاه مناســب اســت.
محل قرار دادن گیاه
گیــاه اشــک تمســاح بــه ســرما و رطوبــت زیــاد حســاس اســت.
در زمســتان آن را داخــل آپارتمــان و نزدیــک بــه پنجرههــای

هرس
بــرای رشــد بهتــر ایــن گیــاه الزم اســت تــا همــواره برگهــای
خشــک و ســاقههای آســیب دیــده گیــاه جــدا شــوند .همچنیــن
توصیــه میشــود ،کوتــاه کــردن و ســرزنی ســاقه ،بعــد اتمــام
گلدهــی در اواخــر زمســتان یــا اوایــل بهــار صــورت پذیــرد .بهتــر
اســت ســاقههای مســن گیــاه را طــوری کوتــاه کــرد کــه  ۲-۳جفــت
بــرگ روی آن باقــی بمانــد تــا تولیــد ســاقههای جــوان تحریــک
شــود.
نحوه تکثیر گل اشک تمساح
برخــی از گونههــای گیــاه اشــک تمســاح توســط گیاهچههــای
موجــود در حاشــیه بــرگ تکثیــر و زنــدهزا محســوب میشــوند.
چــون در حاشــیه برگهــا ،گیاهــک کوچــک رشــد یافت ـهای بوجــود
میآیــد کــه دارای ریشــه نــازک و ســفید رنگــی اســت کــه از بــرگ
یــا گیــاه مــادری جــدا شــده و بــه خــاک گلــدان افتــاده و گیــاه
جدیــد بوجــود مـیآورد .بنابرایــن یکــی از ســادهترین روشهــا بــرای
تکثیــر ایــن گیــاه ،قــرار دادن جوانههــای اطــراف برگهــا بــر روی
خــاک مرطــوب اســت.
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bahare_pirayesh@yahoo.com

بازارچهخیریه
بــه مناســبت  12آذر روز جهانــی معلولیــن طبــق معمــول ســالهای گذشــته بازارچــه خیریه
ای بــه نفــع آسایشــگاه در خیابــان کاشــفی برگــزار شــد.
ایــن بازارچــه کــه دو هفتــه طــول کشــید تنهــا بــا همــت و یــاری مهربانــوان انجمــن بــود
کــه بــه بهتریــن نحــو اجــرا شــد و بــه پایــان رســید.
بعضــی از اینــان در دو شــیفت ثابــت صبــح و عصــر و بعضــی در شــیفت هــای شــلوغ عصــر
گوشــه ای از کار را مــی گرفتنــد .و ایــن همــکاری و همدلــی چــه زیبــا رقــم خــورد وقتــی
کــه مــی دیــدی حتــی در ســاعات پایانــی شــب هنــگام تعطیلــی بازارچــه مهربانانــه و بــا
لبخنــد علیرغــم خســتگی فــراوان یکدیگــر را در آغــوش میگیرنــد و بــه امیــد دیــدار در
روز بعــد هــم را بــه خــدای بــزرگ مــی ســپارند.
بــا چیــدن میــز و صندلــی در محیــط بازارچــه و توزیــع آش کشــک داغ در شــب های ســرد
آخریــن مــاه پاییــز دو هفتــه ای ســاختمان آبــی رنــگ خیابــان کاشــفی تبدیــل بــه مکانــی
دنــج شــده بــود کــه خیلــی از مشــتریانش دائمــی شــده بودنــد و ایــن اتفــاق نمــی افتــاد
مگــر بــا مهربانــی و دلســوزی فــراوان ایــن بانــوان گرامــی.
قــرار برگــزاری بازارچــه بــرای  10روز بــود مــن بــا شــرمندگی از زحماتشــان خواســتم کــه
تــا آخــر هفتــه تمدیــد شــود امــا درکمــال تعجــب دیــدم حتــی بعــد از اتمــام مــدت تمدیــد
شــده آنهــا هــم مثــل مــن از تمــام شــدن کار بازارچــه دلگیــر بودنــد.

در صورتــی كــه ســتون فقــرات
را از نیمــرخ نــگاه كنیــد ،متوجــه
وجــود یكســری فــرو رفتگــی هــا
و برجســتگی هائــی در قســمت
هــای مختلــف آن خواهیــد شــد.
در حالــت طبیعــی فقــرات
گــردن دارای یــك انحنا(تقعــر)
بســمت داخــل ،فقــرات پشــتی
انحنــا بســمت خارج(تحــدب) و
ناحیــه ی كمــر انحنــای رو بــه
جلو(تقعــر) مــی باشــند.
بدلیــل شــباهت ایــن انحنــای
كمــر بــه نمــای ظاهــری لوردهای
انگلیســی در زمــان ایســتادن،
اصطــاح لــوردوز بــرای ایــن
حالــت مــورد اســتفاده قــرار
گرفتــه اســت!
وجــود ایــن انحناهــا بــرای مــا
نقشــی بســیار مهــم داشــته و
بســیاری از توانائــی هــای مــا
در اثــر همیــن برجســتگی هــا و
فرورفتگــی هــا پدیــد مــی آیــد،
و اصــوال توانائــی ایســتادن مــا
تــا حــد بســیار زیــادی مدیــون
همیــن انحناهاســت!
میــزان انحنــای ســتون فقــرات
در یــك ناحیــه ،بــر ســایر
قســمت هــا نیــز اثــر گذاشــته و
مــی توانــد آنهــا را تغییــر دهــد.
وقتــی میــزان انحنــای كمــر
بــه حــدی بیشــتر از میــزان
طبیعــی آن مــی رســد بــرای
نامیــدن آن اصطالحــا از كلمــه ی
هیپرلوردوزیــس یــا گــودی بیــش
از حــد كمــر اســتفاده میكنیــم.

گودی کمر چیست و چگونه ایجاد می شود؟
چــرا گــودی بیــش از حــد در كمــر
بوجــود مــی آیــد؟
در حقیقــت ســتون فقــرات توســط
تعــداد زیــادی عضلــه محافظــت
مــی شــود كــه ســامت و تعــادل
آنهــا در ســامت و نرمــال بــودن
حالــت ســتون فقــرات نقــش بســیار
مهمــی ایفــا مــی كنــد.
عــدم تعــادل در عضــات نامبــرده
یعنــی قــوی بــودن برخــی و ضعــف
یــا گرفتگــی بعضــی دیگــر از آنهــا،
موجــب پدیــد آمــدن ناهنجــاری
هائــی در شــكل كلــی ســتون
فقــرات خواهــد شــد.
در ایــن میــان نقــش عضــات
شــكمی ،بازكننــده هــای مفصــل
پــا بــه لگــن (همســترینگ هــا
و نیــز عضلــه ی بــزرگ پشــت
باســن) در ایجــاد هیپرلوردوزیــس،
پــر رنــگ تــر از ســایر عضــات
ایــن ناحیــه اســت .زنانــی کــه
زایمانهــای متعــدد دارنــد و یــا
افــرادی کــه لغزندگــی مهــره پنــج
کمــری دارنــد ،هــم در معــرض ابتــا
بــه گــودی کمــر قــرار دارنــد.
چاقــی ،عوامــل وراثتــی ،قوزکــردن
بیــش از انــدازه پشــت ،التهــاب
دیســک کمــر و پوکــی اســتخوان
از مهمتریــن عوامــل بــروز عارضــه
گــودی بیــش از حــد کمــر عــاوه
بــر ضعــف عضــات ناحیــه کمــر
اســت.
بــرای تشــخیص ایــن بیمــاری ،فــرد
میتوانــد خــودش را بــه دیــوار
بچســباند ،اگــر بتوانــد دســت خــود
را در ناحیــه کمــر و ســتون فقــرات
مشــت کنــد یعنــی گــودی کمــر
طبیعــی اســت ولــی اگــر نتوانســت
بــه ایــن معنــی اســت کــه گــودی
کمــر کاهــش یافتــه و اگــر دســت
مشــت شــده خــود را بــه راحتــی

بتوانــد جابجــا کنــد احتمــال
افزایــش گــودی کمــر وجــود دارد.
کفشهــای پاشــنه بلنــد ،در افــراد
ســالم ،موجــب تغییراتــی در عضالت
پــا میگــردد در کفشهــای

پاشــنه بلنــد ،بــرای جلوگیــری از
افتــادن بــدن ،بــه ســمت جلــو،
بــاالی لگــن بــه ســمت عقــب خــم
میشــود و موجــب افزایــش گــودی
کمــر میشــود.
بــا وجــود شــیوع نســبتا بــاالی
عارضــه گــودی زیــاد کمــر ،امــا
در اغلــب مــوارد ایــن عارضــه را
میتــوان تحــت کنتــرل درآورد.
حــدود  60تــا  90درصــد مــوارد
گــودی بیــش از حــد کمــر بــا
اصــاح عــادات زندگــی بهویــژه
اصــاح وضعیــت ایســتادن،
نشســتن ،خوابیــدن و همچنیــن
ورزش کــردن بــه صــورت اصولــی،
قابــل پیشــگیری و کنتــرل اســت.
درمــان گــودی کمــر بســتگی بــه
علــت بــه وجــود آورنــده آن دارد.
افــرادی کــه افزایــش انحنــای
پشــتی قفســه ســینه دارنــد بایــد
عضــات پشــت آنهــا تقویــت
شــود تــا گــودی کمرشــان بهبــود
پیــدا کنــد.
شــلی عضــات شــکم را بایــد بــا
ورزشهایــی ماننــد ســفت کــردن

شــکم و شــنا رفــع کــرد .همچنیــن
بــرای درمــان ایــن بیمــاری فــرد
بایــد در حالــت ایســتاده عضــات
شــکم را بــه مــدت  ۱۰شــماره
منقبــض و ســپس رهــا یــا بــه
حالــت درازکــش قــرار گرفتــه و
زانــو و رانهــا را بــه مدت  ۱۰شــماره
جمــع و ســپس آزاد کنــد .تمریــن
دراز و نشســت ممنــوع اســت
چنــد پیشــنهاد ســاده بــرای
پیشــگیری و كاهــش گــودی بیــش
از حــد كمــر!
* در زمــان نشســتن ،كــف پــا را
صــاف بــر روی زمیــن قــرار دهیــد،
صندلــی خــود را تنظیــم كنیــد ،و
در صــورت نیــاز از یــك بالشــتك
كوچــك بــرای پــر كــردن فضــای
خالــی پشــت كمرتــان اســتفاده
كنیــد.
* وقتــی ایســتاده ایــد ،یــك پــا
را مســتقیم روی زمیــن و دیگــری
را روی یــك پلــه ،چهــار پایــه و یــا
هــر چیــز مشــابه(در ســطحی كمــی
باالتــر از پــای دیگــر قــرار دهیــد).
ایــن كار حمایــت كمرتــان را
افزایــش خواهــد داد.
*بهتریــن حالــت بــرای خوابیــدن،
وضعیــت صــورت و شــكم رو بــه
باالســت ،در حالیكــه بالشــی زیــر
زانوهــا قــرار گیــرد ،امــا در صورتــی
كــه تمایــل داریــد بــر روی شــكم
بخوابیــد حتمــا بالشــی زیــر شــكم
خــود قــرار دهیــد.
* توجــه داشــته باشــید كــه
پوشــیدن كفــش هــای پاشــنه
بلنــد ،موجــب افزایــش گــودی
كمرتــان خواهنــد شــد.
* از تقویــت عضــات شــكم ،باســن
و كمــر غافل نباشــید
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مورد (مـورت)
مــورد اســفرم  ،مظهــر سرســبزي ،ســنبل جوانــي ،زيبايــي و بــكارت ،درختــي اســت شــبيه بــه
درخــت انــار ،بــرگ هايــش هميشــه ســبز و خوشــبو  ،طعمــش تلــخ ،گلهايــش ســفيد و معطر
 ،میــوه ی آن در ابتــدا ســبز اســت و بعــد از رســيدن ســياه مــي شــود  .در كتــب قديــم بــه نــام
هــاي آس  ،اســمار  ،زنــد  ،عمــر  ،قنتــوس  ،مرســين يــا ميرســين  ،حميــاس و قوقــام از آن
يــاد شــده و در زبــان عربــي بــه ريحــان القبــور مشــهور اســت  .درخــت مــورد حــاوي اســانس
فــراري بــه نــام دپانتيــن و نيــز ميرتنــول اســت كــه هــردو اســانس در اعضـاي مختلــف ايــن
گيــاه يافــت شــده و اثــر درمانــي اش نيــز مربــوط بــه ايــن تركيبــات اســت  .عــاوه بــر ايــن
مقــداري اســيد تانيــك (تانــن) و اســيد هــاي آلــي نيــز در آن يافــت مــي شــود  .اين گيــاه براي
بيمــاري هــاي تنفســي از قبيــل برونشــيت،دردهاي ســينه و خونريــزي هــاي ريــوي وســرفه
هــاي شــديد اثــر مفيــدي دارد.خلــط آور بــوده ولــي در برونشــيت حــاد و ســرفه هــاي خشــك
از آن نبايــد اســتفاده شــود  .بايــد بعــد از شــروع خلــط از بخــور ايــن گيــاه اســتفاده كرده تــا اول
ســرفه راكــم و خلــط رادفــع وبعــد بكلــي آن را از بيــن ببــرد  .بــه دليــل خاصيــت ضدعفونــي
كنندگــي ،بــراي رفــع ناراحتــي هــاي مخــاط دهــان كاربــرد دارد  .چكانــدن آب بــرگ مــورد
درچشــم جهــت تســكين درد  ،درمــان تراخــم و آبريــزش چشــم مفيد اســت  .چكانــدن همين
آب در گــوش درد آن راتســكين داده و عفونــت را از بيــن مــي بــرد  .مضمضــه ي آب جوشــانده
ي مــورد مســكن دنــدان درد بــوده و بــراي بــي حســي لثــه و زبــان و زخم دهــان و پيــوره نافع
اســت .خــوردن دانــه هــاي آن اســهال رابنــد مــي آورد ،حــرارت ادرار،زخــم مثانه و زيــادي خون
ماهانــه ي زنــان راازبيــن مــي بــرد  .ابوعلــي ســينا مــي گويــد :مــورت (مورد)درعــاج صــرع و
هــر علتــي كــه از رطوبــت در مغــز آيــد نافــع اســت  .گــرم و خشــك بــوده وبادشــكن ومقــوي
معــده اســت واگــر پنبــه اي را بــه آب بــرگ آن بيااليــي و در بينــي فــرو كنــي خونريــزي آن
را بنــد مــي آورد و اگــر در حمــام از ايــن آب برتــن بمالنــد ،رطوبــت هــاي اضافــه ي بــدن را
كشــيده و عــرق آن راكــم مــي كند  .شســتن ســر بــا آب جوشــانده ي ريشــه و بــرگ و دانه ي
مــورد باعــث تقويــت مــو و جلــو گيــري از ريــزش مــو ورفــع ســفيدي اش مــي شــود  .ضمــاد
بــرگ هــاي تــازه ي آن ورم بواســير رافــرو نشــانده و شــقاق را درمــان مــي كنــد  .ضمــاد دانــه
هــاي كوبيــده ي مــورد همــراه بــا باقــا لكــه هــاي صــورت را زايــل مــي كنــد .
توجــه  :مقــدار خــوراك دانــه هــاي مــورد يــك مثقــال بــوده و مصــرف
بيشــتر آن جايــز نيســت و زيــاده روي در بوييــدن گلهــاي آن ســبب بــي
خوابــي مــي گــردد .
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روز پنــج شــنبه جمعــی از خادمیــن حــرم مطهــر امــام
 20تیر
رضــا بــا نــام کاروان زیــر ســایه ی خورشــید بــه
سرپرســتی آقــای شــهرام تدیــن و بــا پرچــم متبــرک
حــرم رضــوی بــه دیــدار مددجویانمــان آمدنــد و پــس از بازدیــد از همــه ی بخــش های
مؤسســه و مددجویانمــان مولــودی خوانــی نمودنــد.

یکشــنبه روز گرمــی بــود ولی حضــور جمعــی از خادمان
 22تیر
حــرم مطهــر کــه هــر ســاله بــه سرپرســتی حــاج
آقــای ســلیمانی یــار دیرینــه ی آسایشــگاه بــه مالقــات
دخترانمــان مــی آینــد حــال و هــوای مددجویــان را روحانــی کردنــد .آن هــا بــا پرچــم
بــارگاه ملکوتــی امــام رضــا قــدم بــه محوطــه ی مؤسســه ی مــا گذاشــته و عاشــقانه در
کنــار مددجویانمــان مولــودی خوانــی کردنــد.

تعــدادی از دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســامی همــراه
 15مرداد
بــا اســتاد خــود جنــاب آقــای طاهــری جهــت بازدیــد و
ارائــه مطالــب درســی در رابطــه بــا رشــته خــود در ایــن
روز تمامــی قســمت هــای مختلــف مؤسســه را مــورد بازدیــد قــرار دادنــد .در حیــن
بازدیــد توســط همکارانمــان توضیحــات کامــل در رابطه با مؤسســه و شــرایط نگهداری
مددجویــان ارائــه و بــه ســواالت دانشــجویان نیــز پاســخ داده شــد.

ایــن روز مصــادف بــا روز خبرنــگار بــود و عــده ای از خبرنــگاران از
 17مرداد
آسایشــگاه مــا دیــدن کردنــد .در زیــر نوشــته ی یکــی از عزیــزان
خبــر نــگار بجــای هرگونــه توضیحــی آورده شــده اســت:
«دخترهــای مددجــو در محوطــه آسایشــگاه هــر بیننــده ای را جــذب خــود مــی کنــد مــن هم مثل
خیلــی هــا از آن دســته از آدم هــای گــذری بــودم کــه هــر زمــان از آن خیابــان می گذشــتم نگاهم
را بــه خــود جلــب مــی کــرد .دخترهایی کــه در محوطــه آسایشــگاه منتظر خبرنــگاران بودنــد .هیچ
وقــت نمــی دانســتم شــاید هــم نمــی خواســتم بدانــم کــه در آن آسایشــگاه چه می گــذرد .ایــن بار
امــا قضیــه فــرق مــی کــرد ،بــه بهانــه برگــزاری نشســت در ایــن مرکــز ،فرصتی فراهم شــد تــا از
نزدیــک بــا دختــران مددجــوی آسایشــگاه امیرالمومنیــن ،هم صحبت شــوم و حــال و هــوای آن ها
را درک کنــم .هــر چنــد کــه بــه نظــرم آنقــدر بــا صفــا ،بــی ریا و معصــوم بودنــد کــه هیچکس جز
آدم هایــی از جنــس خودشــان نمــی تواننــد اینقــدر با محبــت و صمیمی باشــند.
اولیــن هدیــه حرفــه خبرنــگاری ام عروســک دســت ســازه همیــن دختــران بــود کــه بــه صراحــت
مــی توانــم بگویــم یکــی از بهتریــن هدیــه هایــی بــود کــه تــا بــه حــال گرفتــه بــودم .در خــال
ایــن نشســت مدیــر عامــل ایــن مرکــز بــه توضیــح گزارشــی از عملکــرد ایــن آسایشــگاه و میــزان
هزینــه هــر ســاله پرداخــت کــه بــا توجــه بــه اینکه صحبــت هــای ایشــان مــورد توجه و اســتقبال
اصحــاب رســانه قــرار گرفــت از دیگــر موسســات خیریــه نیــز انتظــار مــی رود که شــیوه ایشــان را
ســرلوحه کار خــود قــرار داده و اقــدام بــه شــفاف ســازی امــور مراکــز خــود کننــد».

تعــدادی از مددجویــان بــه اتفــاق چنــد تــن از پرســنل مؤسســه بــه بــاغ جنــاب آقــای هاشــمی و ســرکار خانــم ابراهیمــی عضو انجمــن بانــوان رفته
 2مرداد
و چنــد ســاعتی را در هــوا و فضــای خــوب آنجــا ســپری کردنــد .میزبانــان بــا رویــی بــاز و برخــوردی بســیار عالــی و شــاد پذیرایــی از مددجویانمــان را
انجــام داده و عصــر و شــب بســیار خــوب و بیادماندنــی بــرای آنــان فراهــم کردنــد .از ایشــان و همــه ی خانــواده هــای دیگری کــه در ایجاد شــادی و
روحیــه ســازی بــرای دختــران معصــوم آسایشــگاه ســنگ تمــام مــی گذارنــد ،صمیمانه تشــکر مــی نماییم.
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مراســم جشــن تولــد دختــران متولــد مــرداد مــاه بــا
 31مرداد
حضــور اعضــای محتــرم انجمــن بانــوان نیکــوکار و
خانــواده مددجویــان برگــزار شــد .هزینــه ی این مراســم
را ســرکار خانــم محقــق تقبل کردنــدو جا دارد از مهربانی ایشــان تشــکر کنیــم و آرزوی
ســامتی بــرای خــود و خانــواده شــان داشــته باشــیم.

تعــدادی از دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســامی همــراه
 15مرداد
بــا اســتاد خــود جنــاب آقــای طاهــری جهــت بازدیــد و
ارائــه مطالــب درســی در رابطــه بــا رشــته خــود در ایــن
روز تمامــی قســمت هــای مختلــف مؤسســه را مــورد بازدیــد قــرار دادنــد .در حیــن
بازدیــد توســط همکارانمــان توضیحــات کامــل در رابطه با مؤسســه و شــرایط نگهداری
مددجویــان ارائــه و بــه ســواالت دانشــجویان نیــز پاســخ داده شــد.
یکشــنبه ســوم شــهریور مــاه جنــاب آقــای مهنــدس
 3شهریور
ســبحانی فــر نماینــده مجلــس شــورای اســامی بــه
اتفــاق هیــات همــراه جهــت بازدیــد بــه موسســه آمدنــد
و ضمــن بازدیــد از کلیــه ی بخــش هــای مختلــف موسســه ســاعتی را در دفتــر مدیــر
عامــل در رابطــه بــا مشــکالت صحبــت نمودنــد

جلســه ای در تاریــخ  ۳۰/۵/۹۸بــا حضــور خانــواده هــای
 30مرداد
مددجویــان مــددکاران ،روانشناســان و معــاون محتــرم
برگــزار شــد .در ایــن جلســه ابتــدا پیرامــون مســائل
روانشــناختی (بهداشــت و ســامت روانــی  ،روانشناســی جــذب و  )....صحبــت و گفتگــو
شــد .ســپس جنــاب آقــای عوضــوردی معــاون اداره معرفــی شــدند و بــا خانــواده هــا
صحبــت کردنــد و مــوارد الزم را بــه ایشــان تذکــر دادنــد  ،در نهایــت مــددکاران مســائل
اداری (شــهریه هــای تعویقــی ،قراردادهــا و …) را پیگیــری نمودنــد.

روز ســه شــنبه تعــداد  ۵۰نفــر از مددجویــان و پرســنل
 5شهریور
مؤسســه بــه همــت خانــم یاســینی بــه صــرف ناهــار
در ســفره خانــه ســنتی دربــاغ حضــور پیــدا کردنــد و از
ســاعت  ۱۱الــی  ۱۸اوقــات خوشــی را فراهــم کردنــد.

چهارشــنبه  ۶/۶/۹۸موسســه مــورد بازدیــد جنــاب آقــای
 6شهریور
دکتــر محمــد نفریــه معــاون حــوزه توانبخشــی ســازمان
بهزیســتی کل کشــور و همچنیــن مدیــر کل محتــرم
ســازمان بهزیســتی خراســان آقــای دکتــر پــور یوســف و هیــات همــراه آنــان متشــکل
از رئیــس محتــرم بهزیســتی ســبزوار و مدیــران بعضــی از ادارات و ســازمان هــای مــردم
نهــاد قــرار گرفــت .در طــی بازدیــد مدیــر عامــل موسســه جنــاب آقــای بلوکی بــه نحوه
نگهــداری مددجویــان و فعالیــت هــای آسایشــگاه اشــاره و مشــکالت موسســه را بیــان
داشــتند  .عروســک هــای دســت بافتــه ی مددجویانمان توســط خــود مددجویــان بعنوان
یــادگار بــه بازدیدکننــدگان اهــدا گردیــد و ســپس نقــاط مختلــف موسســه مــورد بازدید
مدعویــن قــرار گرفــت.

در مورخــه  ۷/۶/۹۸روز ۵شــنبه تعــداد  ۴۹عــدد از
 7شهریور
مددجویانمــان بــه همــراه چند تــن از همکاران موسســه
بــه دعــوت ســرکار خانــم ســنگ ســفیدی بــه بــاغ
ایشــان در صالــح آبــاد دعــوت شــدند کــه در ســاعت  ۳۰/۱۰دقیقــه صبــح بــا اتوبــوس
بــه آن محــل رفتنــد و بــا میزبانــی صمیمــی و گــرم ایشــان روبــرو شــدند.
میزبــان ســعی داشــت تــا آن روز بــه مددجویــان میهمانــش خــوش گذشــته و بســتر
شــادی را فراهــم نمایــد ایشــان بــا میــوه – چــای و پــاپ کــورن از بچــه هــا پذیرایــی
کــرد پــس از آن مددجویــان بــه شــادی پرداختنــد .پــس از شــادی مددجویــان ناهــار
تــدارک دیــده شــده توســط خانم ســنگ ســفیدی را میــل کــرده و در ســاعت  ۳۰/۱۵به
موسســه بازگشــتند کــه در همینجــا از زحمــات ایشــان قدرانــی میکنیــم.
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در ایــن روز تعــدادی از مددجویــان و دوتــن از همــکاران
 7مهر
موسســه بــه دیــدار مدیــر محتــرم ســازمان آتش نشــانی
و همکارانشــان رفتنــد و ایــن روز را بــه ایشــان تبریــک
گفتنــد .در ایــن دیــدار جنــاب آقــای احمــدی مدیــر ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات
ایمنــی دربــاره عملکــرد و نحــوه خدمــات رســانی بــه همشــهریان نکاتــی را ذکــر کردند
و همچنیــن از حضــور دختــران آســمانیمان کــه هــر ســاله ایــن روز را بــه دیــدار ایــن
عزیــزان میرونــد تشــکر کردنــد .ســپس دوتــن از اعضــای شــورای اســامی شــهر بــه
جمــع مــا پیوســتند ،و مددجویانمــان هدایــای کوچکــی کــه بــا دســتان خــود ســاخته
بودنــد را بــه زحمــت کشــان ایــن ســازمان و همکارانشــان تقدیــم کردنــد.

 13مهرمــاه بمناســبت هفتــه نیــروی انتظامــی تعــدادی
 14مهر
از مددجویــان بــه همــراه چنــد تــن از همکاران موسســه
بــه دیــدار فرماندهــی محتــرم نیــروی انتظامــی و
همکارانشــان رفتنــد و ایــن روز را بــه ایشــان تبریــک گفتنــد.
در ایــن دیــدار بــا برخــورد بســیار شایســته  ،خــوب و مهربانانــه ی فرماندهــی انتظامــی
جنــاب ســرهنگ بیــات مختــاری روبــرو شــدیم .دختــران موسســه هدایایی که بدســت
خــود آمــاده کــرده بودنــد را بــه فرماندهــی و همــکاران ایشــان تقدیــم کردنــد.
فرماندهــی محتــرم نیــز بــرای تشــکر از ایــن دیــدار دوســتانه مددجویــان ،لــوح ســپاس
و تقدیــر خــود را بــه معــاون اداره آقــای عوضــوردی تقدیــم کردنــد و در پایــان عکســی
بــه یــادگار ثبــت نمودنــد.
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 26مهرمــاه روز تربیــت بدنــی اســت و بــه همیــن
 2آبان
بهانــه تعــدادی از مددجویــان بــه اتفــاق چنــد تــن از
همکارانمــان برای گرامیداشــت ایــن روز و هفته بــه اداره
ورزش و جوانــان رفتــه و دقایقــی را در کنــار آقــای نصــراهلل زاده رییــس اداره و همکاران
ایشــان ســپری نمودنــد .در ایــن بازدیــد ضمــن تبریــک بــه یکایــک همــکاران و گرفتن
عکــس هــای یــادگاری تعــدادی از عروســک هایــی کــه توســط خــود مددجویــان تولید
شــده بــود را بــه رســم یــادگاری بــه ایشــان اهــداء نمودنــد.

در یــک اتفــاق جالــب در روز جمعــه  17آبــان ماه ســعید
 17آبان
پورســعید خواننــده محبوب کشــورمان که در شهرســتان
اســفراین مهمــان بودنــد بــا تمــاس بــا مدیــر عامــل
موسســه جنــاب آقــای بلوکــی از ایشــان خواســتند کــه ســرزده و بــدون هماهنگی قبلی
بــه موسســه بیاینــد و بــرای مددجویانمــان بصــورت رایــگان برنامــه اجــرا کننــد.
پــس از هماهنگــی آقــای بلوکــی بــا پرســنل موسســه ایشــان در جمــع مددجویــان قرار
گرفتــه و بــا همــکاری هنرمنــدان ســبزواری آقایان بــرادران باغانــی برنامه ای  2ســاعته
را اجــرا نمودنــد کــه بــرای مددجویانمــان بســیار شــاد و زیبــا بــود خداونــد بــه ایشــان
خیــر عطــا نماید.

بیمــه محتــرم پاســارگاد شــعبه ســبزوار در یــک کار
 13آذر
خداپســندانه اقــدام بــه صــدور بیمــه هــای عمــر
عالقمنــدان و مددجویــان واجــد شــرایط مــا نموده اســت
کــه در آن تمــام یــا درصــدی از عوایــد بیمــه نامــه پــس از پایــان دوره ی بیمــه بــه
آسایشــگاه مــا مــی رســد ،در حالــی کــه اقســاط بیمــه نامــه توســط خیریــن پرداخــت
مــی گــردد .بــه همیــن علــت و بــه مناســبت روز بیمــه چنــد تــن از مددجویــان مــا بــه
اتفــاق دو تــن از همــکاران بــه دفتــر بیمــه پاســارگاد رفتــه و بــا مســئولین آن دیــدار و با
اهــداء عروســک هــای دســت بافــت مددجویــان روز بیمــه را بــه آنــان تبریک گفتــه و از
ایــن اقــدام جالــب و خداپســندانه ی آنــان تشــکر کردند .مؤسســه خیریــه معلولین ذهنی
امیرالمؤمنیــن(ع) ســبزوار هــم از بیمــه ی محتــرم پاســارگاد و کلیــه ی کارکنــان دفتــر
ســبزوار بــه ســهم خــود قدردانــی نمــوده و موفقیــت بیــش از پیــش آنــان را از خداونــد
متعــال آرزومنــد اســت.

امــروز  17آذر مــاه  98مدیــران و معاونیــن شــهرداری از
 17آذر
بازارچــه خیریــه موسســه امیرالمومنیــن بازدیــد بــه عمل
آوردنــد در ایــن بازدیــد آقایــان مهندس فصیحــی معاون
محتــرم خدمــات شــهری ،مهندس ســید رضا کوشــکی معــاون محتــرم طــرح و برنامه،
مهنــدس معنــوی زاده مدیرعامــل محتــرم ســازمان پســماند ،مهنــدس قلعه نــوی مدیر
ســرمایه گــذاری شــهرداری ســبزوار ،و جنــاب آقــای قائــم دوســت مدیرعامــل محتــرم
مرکــز نگهــداری معلولیــن پســر باالی 14ســال حضــور داشــتند از حضــور ایــن عزیزان
بســیار سپاســگزار و قدردان هســتیم.

بــه مناســبت روز ثبــت احــوال تعــدادی از مددجویــان به
 3دی
اتفــاق دوتــن از همکارانمــان بــه اداره ثبــت احــوال رفتند
و بــا مســولین آنجــا دیــدار کردنــد جنــاب آقــای ابهــری
رییــس اداره ثبــت احــوال در طــول ســالهای اخیــر کمــال همکاری را با موسســه داشــته
انــد کــه بســیار از ایشــان و همکارانشــان سپاســگزاریم .در پایــان بازدیــد مددجویانمان با
اهــدای عروســک هــای دســت ســاز خودشــان روز ثبــت احــوال را بــه آنــان شــادباش
گفتند .

روز چهارشــنبه  25دی مــاه معــاون محتــرم آمــوزش و
 25دی
پــرورش جنــاب آقــای صادقــی بــه اتفــاق مدیــر محترم
دبســتان دخترانــه آل احمــد و چنــد تــن از اولیــاء و دانش
آمــوزان مدرســه بــه دیــدار مددجویــان مــا آمدنــد و ضمــن بازیــد از موسســه ویلچــر
حمامــی کــه توســط دانــش آمــوزان دبســتان آل احمــد تهیــه شــده بــود را بــه موسســه
اهــداء نمودنــد.

کارنــاوال شــادی مــادر بــزرگ و بچــه هــا در موسســه مــا بطــور لحظــه ای هماهنگ شــد و در میــان مددجویانمــان برگــزار گردید که موجب شــادی
 12دی
هیجــان انگیــز آنــان شــد .ایــن برنامــه کــه شــامل اجــرای خالــه آرزو – شــپلو و عروســک بــاب اســفنجی بــود همــراه بــا موســیقی هــای موزیکال
کودکانــه همــراه شــد و شــادی زیبایــی را بــرای مددجویانمــان رقــم زد .ایــن گــروه بــه همــت شــهر آرزوهــا بــا همــکاری ســالمندان مــادر تــدارک
دیــده شــده اســت کــه جــا دارد از آنــان بخصــوص ســرکار خانــم صباغــزاده ،آقــای امیــر شــهرآینی ،خانــم عبــاس پــور و آقــای علــی دولــت آبــادی تشــکر نماییم.

 برگــزاری مراســم جشــن تولــد دختــران دی مــاه بــا 26دی
حضــور اعضــای محترم انجمــن بانــوان نیکــوکار برگزار
گردیــد و هزینــه ی ایــن مراســم را ســرکار خانــم مهنــاز
قلیچــی تقبــل کردنــد و جــا دارد از لطــف ایشــان تشــکر کنیــم و آرزوی ســامتی بــرای
خــود و خانــواده شــان داشــته باشــیم.

پــس از بــارش بــرف زیبــای زمســتانی در ایــن روز
 1بهمن
خــوب مددجویــان و بعضــی از همــکاران مــا فرصــت را
غنیمنــت شــمرده و بــا ســاخت آدم برفــی و بــرف بــازی
در محوطــه ی بــاغ آسایشــگاه لحظــات شــاد و خوبــی را بــرای خــود رقــم زدنــد.
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